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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 20/8/2021
của UBND tỉnh Quảng Trị.
Thực hiện Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị”. Sở Khoa học và
Công nghệ báo cáo kết quả đã triển khai các nội dung theo kế hoạch, cụ thể như
sau:
- Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Biên tập phục vụ công tác
xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị” (Quyết định số: 177/QĐ-SKHCN ngày
25/8/2021), Ban Biên tập đã hoàn chỉnh dự thảo cuốn sách theo nhiệm vụ đã
được phân công.
- Thành lập Hội đồng chọn ảnh phục vụ công tác lựa chọn các hình ảnh về
kinh tế, văn hóa – xã hội, lịch sử, địa lý dân cư phù hợp với nội dung cuốn sách
“Địa chí Quảng Trị”;
- Tiến hành xây dựng maket, lựa chọn bản đồ, sơ đồ để đưa vào cuốn sách;
- Ban Biên tập đã tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo cuốn sách,
báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tại Tờ trình số 76/TTr-SKHCN ngày 29/11/2021
và UBND tỉnh có văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại số 6398/UBNDKHCN ngày 29/12/2021 về việc xin ý kiến về dự thảo “Địa chí Quảng Trị”.
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục chỉnh sửa dự thảo cuốn sách theo
ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phục vụ công tác xuất bản trong
thời gian sớm nhất.
Trên đây kết quả triển khai thực hiện kế hoạch xuất bản cuốn sách “Địa
chí Quảng Trị” của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo
UBND tỉnh./.
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