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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số
1911/VPUBND-KT ngày 21/8/2020 về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thiết bị.
Sở Tài chính có ý kiến trình Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:
Được sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại công văn số 789/UBND-KT
ngày 23/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2020 cho các Hội có tính
chất đặc thù cấp Tỉnh, trong đó: Hội Khoa học lịch sử được hỗ trợ kinh phí với số
tiền 1.390.000.000 đồng, bao gồm: kinh phí hoạt động 100.000.000 đồng, hỗ trợ thù
lao cho 5 lao động hợp đồng tại Hội là 268.200.000 đồng, kinh phí theo đơn đặt hàng
là 1.021.800.000 đồng.
Theo báo cáo của Hội Khoa học lịch sử Tỉnh kinh phí theo đơn đặt hàng có một
số nội dung không thực hiện trong năm 2020 do dịch bệnh CoVid-19. Đề nghị, đơn vị
ghi rõ nội dung và số tiền cụ thể trình Ủy ban nhân dân Tỉnh giảm dự toán năm 2020.
Ngoài ra, trong những năm qua, Hội Khoa học lịch sử Tỉnh đã khai thác khá
nhiều tư liệu Hán- Nôm (Châu bản, địa bạ) và tư liệu tiếng Pháp (phông Thống đốc
Nam Kỳ, khối tài liệu của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước). Khối tư liệu trên cần
được lưu trữ, biên dịch, lập trích yếu, danh mục, chỉ mục,… giúp các nhà nghiên cứu
tiện tìm kiếm, tra cứu, sao chụp.
Bên cạnh đó, đã phát hiện hơn 130 văn bản Hán – Nôm còn lưu trữ trong các gia
đình, trong đó có những tài liệu rất quý, độc nhất. Một số gia đình lại yêu cầu việc
sao chụp, số hóa phải thực hiện tại chỗ, chẳng hạn như gia đình học giả Nguyễn Hiến
Lê, gia đình Mai Tài hầu Nguyễn Văn Mai,….Do đó, Sở Tài chính kính trình Ủy ban
nhân dân Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội Khoa học lịch sử Tỉnh với số tiền 50.000.000
đồng (Năm mươi triệu đồng) để mua một số thiết bị lưu trữ, cơ động sao chụp, số
hóa tài liệu.
Nguồn kinh phí sử dụng: từ nguồn số dư dự toán kinh phí theo đơn đặt hàng
năm 2020 của Hội.
Hội Khoa học lịch sử Tỉnh có trách nhiệm thực hiện thanh, quyết toán đúng quy
định hiện hành.
Kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, chấp thuận./.
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