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CHỈ THỊ
về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu,
nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
--Trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển của các địa phương
trong tỉnh, nhân dân Khánh Hòa với truyền thống sáng tạo, cần cù trong
dựng xây và anh dũng kiên cường trong đấu tranh giữ nước, đặc biệt là trong
cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH đã lập nên
nhiều chiến công oanh liệt, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của
quê hương Khánh Hòa. Từ nhiều năm qua, nhận thức được tầm quan trọng
của công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng thời để ghi
nhớ công lao của các thế hệ đi trước, một số cấp ủy, chính quyền đã quan
tâm chỉ đạo việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử cách mạng của
địa phương mình. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều xã, phường, thị trấn chưa
quan tâm đến việc tổ chức triển khai công tác này.
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng "về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác
nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" và Kế hoạch số 04,
ngày 25/4/2003 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực
hiện một số việc sau đây:
1- Đẩy mạnh công tác biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
trong toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2015, tất cả các xã, phường, thị trấn trong
tỉnh hoàn thành việc biên soạn lịch sử cách mạng của địa phương. Việc
nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn phải đảm bảo
tính Đảng, tính khoa học, phản ánh đúng sự thật và khách quan của lịch sử,
rút ra được những bài học kinh nghiệm, bài học truyền thống phục vụ nhiệm
vụ chính trị hiện nay của mỗi xã, phường, thị trấn, xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân.
Sau khi biên soạn và phát hành, cần chỉ đạo tổ chức làm tốt công tác
giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là
tầng lớp thanh, thiếu niên.

2- Các huyện, thị, thành ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã,
phường, thị trấn tổ chức việc sưu tầm, quản lý tư liệu, nghiên cứu và biên
soạn lịch sử địa phương mình; duyệt đề cương sưu tầm tư liệu, nghiên cứu,
biên soạn và thẩm định nội dung, hình thức bản thảo lịch sử cách mạng của
từng xã, phường, thị trấn; gửi cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định lần
cuối trước khi xuất bản.
3- Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ
chức sưu tầm, quản lý tư liệu, nghiên cứu và tổ chức biên soạn lịch sử cách
mạng địa phương mình, cụ thể:
- Thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị
trấn do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban và một số đồng chí trong cấp
ủy, chính quyền, đoàn thể làm ủy viên. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp cấp
ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí cho việc sưu tầm tư liệu,
nghiên cứu, biên soạn; duyệt đề cương, bản thảo và tổ chức tọa đàm góp ý
bản dự thảo; trình cấp ủy, chính quyền thông qua bản thảo lần cuối.
- Thành lập Tổ biên soạn có từ 4 đến 5 người, giúp Ban Chỉ đạo xây
dựng đề cương, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và tổ chức biên soạn bản thảo
lịch sử theo đúng thời gian quy định. Tổ biên soạn có thể mời các cán bộ
nghiên cứu, biên soạn lịch sử của tỉnh, huyện, giáo viên dạy lịch sử ở các
trường phổ thông trung học và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng am
hiểu về lịch sử xã, phường, thị trấn cùng tham gia.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng
xã phường, thị trấn cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thanh, thiếu
niên.
4- UBND tỉnh chỉ đạo việc cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường, thị
trấn thực hiện công tác này, với mức hỗ trợ tối đa là 30.000.000 đồng (ba
mươi triệu đồng) cho mỗi đơn vị. Nguồn kinh phí được cân đối từ ngân sách
nhà nước và được cấp theo từng năm, từ 2007 đến 2015.
5- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo
chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên soạn
lịch sử cách mạng của xã, phường, thị trấn; thẩm định nội dung trước khi
cho xuất bản.
6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh
ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; hàng năm báo cáo kết quả
thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương (báo cáo),
- Học viện CTQG HCM,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu VPTU (TH+VT).

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Đã ký

Nguyễn Văn Tự

