
TỈNH ỦY NINH THUẬN  
* 

Số       -QĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 02 năm 2022 

 

QUY ĐỊNH 
về khai thác và sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của Đảng cấp tỉnh  

----- 

 

- Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, ngày 15/11/2018; 

- Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011; 

- Căn cứ Quy định số 270-QĐ/TW, ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư về Phông 

Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 28/12/2020 của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh uỷ khóa XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025); 

- Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 22/04/2021 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy về quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Tỉnh uỷ Ninh Thuận; 

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng tỉnh ủy, 

Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Quy định về khai thác và sử dụng tài liệu lưu 

trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh Ninh Thuận như sau : 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ 

lịch sử Đảng tỉnh Ninh Thuận. 

2. Quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai 

thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Đảng tỉnh để phục vụ công tác, 

nghiên cứu khoa học và các nhu cầu chính đáng khác. 

3. Các tổ chức nước ngoài, người nước ngoài khai thác tài liệu lưu trữ của 

Đảng theo quy định riêng của Ban Bí thư. 

Điều 2. Tài liệu lưu trữ  

1. Tài liệu Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh Ninh Thuận phải là bản chính, bản 

gốc, gồm các loại tài liệu giấy, tài liệu điện tử, tài liệu ghi âm, ghi hình, microfilm, 

ảnh...  
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2. Tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, các tổ chức chính trị - 

xã hội; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng và của 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

3. Tài liệu lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh được sử dụng rộng rãi, trừ các tài 

liệu thuộc danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, danh mục tài liệu quý hiếm, danh 

mục tài liệu chỉ các mức độ mật. 

4. Tài liệu lưu trữ lịch sử Đảng ở tỉnh thuộc Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản 

Việt Nam thì không cơ quan, đơn vị, cá nhân nào được chiếm dụng làm tài liệu 

riêng, nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến tài liệu lưu trữ. 

Điều 3. Các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử 

1. Nghiên cứu tài liệu tại phòng đọc của Kho Lưu trữ Tỉnh ủy. 

2. Xuất bản văn kiện và các ấn phẩm lưu trữ. 

3. Giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử. 

4. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ. 

5. Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong các công trình nghiên cứu. 

6. Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ 

Điều 4.  Mục tiêu, nguyên tắc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu 

trữ lịch sử Đảng tỉnh. 

1. Việc khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử Đảng tỉnh bảo 

đảm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, giữ gìn bí mật Nhà nước, đáp ứng nhu cầu 

công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng của cơ quan, đơn 

vị và cá nhân. 

2. Tất cả các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đều phải có phiếu yêu 

cầu và có ý kiến xét duyệt của Chánh Văn phòng tỉnh ủy hoặc người được uỷ 

quyền có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Không phục vụ bản chính các tài liệu quý hiếm và những tài liệu có tình 

trạng vật lý xấu, trường hợp cần thiết phải có bản chính để đối chiếu, uỷ nhiệm 

Chánh Văn phòng tỉnh ủy xem xét, quyết định. 

4. Người có thẩm quyền phê duyệt khai thác tài liệu lưu trữ được cho phép sao 

tài liệu lưu trữ. Hạn chế việc sao các tài liệu thuộc danh mục tài liệu hạn chế sử 

dụng, danh mục tài liệu quý hiếm và danh mục tài liệu chỉ các mức độ mật. Bản 
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sao tài liệu lưu trữ lịch sử phải được đóng dấu xác nhận chứng thực lưu trữ và ghi 

các số hiệu lưu trữ. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Thẩm quyền phê duyệt khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ 

1. Bí thư Tỉnh ủy phê duyệt khai thác hồ sơ, tài liệu (hoặc ủy quyền Phó Bí 

thư Tỉnh ủy): 

- Hồ sơ, tài liệu có đóng dấu “Tuyệt mật” (chưa được giải mật hoặc hạ độ mật). 

- Tài liệu quý hiếm.  

- Tài liệu về đời tư của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh hoặc những 

vấn đề mới liên quan đến lịch sử của Đảng ta để công bố, trưng bày triển lãm. 

- Hồ sơ, tài liệu mang ra nước ngoài. 

2. Chánh Văn phòng tỉnh ủy phê duyệt khai thác hồ sơ, tài liệu (hoặc ủy 

quyền Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy): 

- Tài liệu của Tỉnh ủy đóng dấu chỉ các mức độ “Tối mật” (không thuộc phạm 

vi điều chỉnh của khoản 1). 

- Hồ sơ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực tỉnh ủy triệu tập. 

- Hồ sơ chuyên đề, vấn đề, vụ việc của Tỉnh ủy. 

- Hồ sơ, tài liệu mượn về nơi làm việc (chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt 

và thực sự cần thiết). 

- Tài liệu Tỉnh ủy để cấp bản sao, bản chứng thực lưu trữ thuộc danh mục tài 

liệu hạn chế sử dụng. 

- Tài liệu Tỉnh ủy để xuất bản văn kiện và ấn phẩm, trưng bày, triển lãm hoặc 

công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đồng chí Trưởng phòng Hành chính  

- Phê duyệt khai thác hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục tài liệu hạn chế sử dụng, 

tài liệu “Mật” (không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1 và khoản 2 nêu trên). 

4. Đồng chí Phó phòng phụ trách lưu trữ 

- Phê duyệt khai thác hồ sơ, tài liệu: 

+ Hồ sơ, tài liệu không mật (tài liệu thường) và tài liệu đã được giải mật. 
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+ Hồ sơ hội nghị giao ban các ban, ngành, đoàn thể do Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy triệu tập (không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 

2). 

+ Hồ sơ, tài liệu thuộc phông lưu trữ cá nhân (không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của khoản 1 và khoản 2). 

+ Hồ sơ, tài liệu chính các cơ quan đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở 

tỉnh Ninh Thuận. 

+ Hồ sơ, tài liệu thuộc các phông, bộ sưu tập lưu trữ của các đơn vị hình thành 

phông đã kết thúc hoạt động (không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1, 

khoản 2). 

4. Người có thẩm quyền phê duyệt khai thác hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 

1 và khoản 2, 3 Điều này có thể ủy quyền cho cấp phó thực hiện phê duyệt khai 

thác hồ sơ, tài liệu việc phê duyệt khai thác hồ sơ tài liệu thuộc thẩm quyền. 

Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm 

vi, nội dung, thời hạn ủy quyền. 

Cấp phó được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định cho phép khai 

thác hồ sơ, tài liệu của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật.  

Điều 6. Trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân phục vụ khai thác tài liệu 

1. Việc chuẩn bị và phục vụ các yêu cầu khai thác phải bảo đảm kịp thời, an 

toàn, bí mật tài liệu. Ưu tiên phục vụ các yêu cầu khai thác tài liệu của các đồng 

chí Tỉnh ủy viên, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo Văn 

phòng tỉnh ủy.  

2. Lưu trữ lịch sử Đảng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức phục vụ mọi 

yêu cầu khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử. Tất cả các yêu cầu khai thác tài liệu lưu 

trữ lịch sử khi trình cấp trên phê duyệt phải có ý kiến đề xuất của cấp dưới theo 

đúng trình tự.  

3. Đồng chí phụ trách công tác lưu trữ trực tiếp phục vụ các yêu cầu khai thác 

tài liệu tối mật, tuyệt mật. 

4. Cán bộ, nhân viên phụ trách lưu trữ lịch sử có trách nhiệm: 

- Tham mưu nội quy phòng đọc; mẫu phiếu yêu cầu khai thác; mẫu sổ đăng ký 

theo dõi khai thác; mẫu biên bản bàn giao bản sao, bản chứng thực lưu trữ ... 

- Hướng dẫn người đến khai thác về nội quy phòng đọc; sử dụng hệ thống 

công cụ tra cứu để tra tìm thông tin hồ sơ, tài liệu; trình tự thủ tục đăng ký khai 

thác; 
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 - Trình phiếu yêu cầu khai thác lên phụ trách công tác lưu trữ và lãnh đạo 

Văn phòng tỉnh ủy xin ý kiến phê duyệt; 

- Tra tìm tài liệu theo Phiếu yêu cầu khai thác đã được phê duyệt; 

- Sao chụp và đóng dấu chứng thực tài liệu lưu trữ sau khi có ý kiến phê 

duyệt; 

- Đăng ký vào sổ theo dõi khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử. 

- Lập biên bản bàn giao bản sao, bản chứng thực tài liệu lưu trữ lịch sử cho 

người đến khai thác. 

Điều 7. Trách nhiệm và yêu cầu đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đến khai 

thác tài liệu 

1. Trách nhiệm của người đến khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử 

- Người đến khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử có trách nhiệm thực hiện đúng 

nội quy phòng đọc, giữ gìn bí mật các thông tin của tài liệu và thanh toán các chi 

phí về khai thác, sử dụng tài liệu theo quy định. 

- Tài liệu mượn về nơi làm việc phải trả đúng hạn, không quá 05  ngày làm 

việc.  

- Các công trình nghiên cứu, các xuất bản phẩm có sử dụng tài liệu lưu trữ lịch 

sử phải ghi rõ nguồn, địa chỉ của tài liệu và nộp 01 bản về Phòng Lưu trữ tỉnh ủy 

chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày phát hành. 

2. Yêu cầu đối với người đến khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử 

- Công dân Việt Nam khi có yêu cầu khai thác tài liệu lưu trữ  lịch sử của 

Đảng ở tỉnh Ninh Thuận thì phải có giấy giới thiệu của chính quyền địa phương 

nơi cư trú và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.  

- Cán bộ, đảng viên có yêu cầu khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử vì mục đích 

công vụ thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi 

công tác. 

- Cán bộ, chuyên viên Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy 

khi có yêu cầu khai thác tài liệu phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu phiếu 

yêu cầu do Lưu trữ lịch sử Đảng tỉnh cung cấp.  

- Mọi yêu cầu khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử đều phải tuân thủ mục đích sử 

dụng theo quy định. Các bản sao, bản chứng thực lưu trữ phải được sử dụng đúng 

mục đích (theo văn bản đề nghị).  
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân 

1. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài 

liệu lưu trữ lịch sử Đảng tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, 

bổ sung, các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Văn phòng tỉnh ủy (Phòng Hành 

chính) để tổng hợp trình Thường trực tỉnh ủy xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với tình hình thực tế và đúng theo quy định của pháp luật. 

Quy định này thay thế Quy định số 26-QĐi/TU, ngày 20/8/2017 của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh 

Ninh Thuận. 

 

 

Nơi nhận : 
- Cục Lưu trữ-VPTW (để báo cáo); 

- Thường trực tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Đảng đoàn, ban các sự đảng tỉnh, 

- Các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,  

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Lưu Văn phòng tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Phạm Văn Hậu 
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