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HƯỚNG DẪN
về việc thành lập Hội đồng thẩm định
Lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn
--Thẩm định khoa học các công trình lịch sử trước khi xuất bản là một
bước quan trọng trong quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản
một công trình lịch sử. Qua thẩm định, chất lượng công trình được nâng lên.
Các sự kiện, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, các phong trào cách
mạng… mà công trình phản ánh đạt sự thống nhất và liên tục, đảm bảo tính
đảng, tính khoa học.
Về trình tự, thẩm quyền thẩm định các công trình lịch sử, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 753-CV/TGTU, ngày 13 tháng 5 năm 2009
và Công văn số 157-CV/TGTU, ngày 01 tháng 6 năm 2011. Tuy nhiên, hiện
nay do khó khăn về định biên, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy không
bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác lịch sử Đảng, mà chỉ có cán bộ
kiêm nhiệm, vì thế phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian thẩm định
các ấn phẩm lịch sử.
Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình lịch sử
cách mạng xã, phường, thị trấn; thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực
Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày
28/8/2002 của an í thư Trung ư ng Đảng khóa IX về “Tăng
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Nam” được tổ chức vào ngày 14/8/2013, an Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng
dẫn như sau:
1. Các xã, phường, thị trấn khi tiến hành biên soạn lịch sử cách mạng
địa phư ng mình phải có văn bản đề nghị ban tuyên giáo huyện, thị, thành
ủy tham mưu ban thường vụ huyện, thị, thành ủy quyết định thành lập Hội
đồng thẩm định để thẩm định đề cư ng chi tiết và thẩm định bản thảo lần
cuối trước khi xin giấy phép xuất bản.

2. Hội đồng thẩm định có 05 hoặc 07 người, gồm: Chủ tịch Hội đồng,
Thư ký Hội đồng và các thành viên;
Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; Các
thành viên Hội đồng có thể mời đại diện lão thành cách mạng của địa
phư ng, đại diện cấp ủy của địa phư ng, đại diện Phòng Lịch sử Đảng - Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện Hội Sử học tỉnh Khánh Hòa;
Thành viên Hội đồng thẩm định phải là người có chuyên môn, nghiệp
vụ về lĩnh vực lịch sử và am hiểu tình hình c bản của địa phư ng được
phản ánh trong công trình. Hội đồng thẩm định không bao gồm những người
trực tiếp tham gia vào quá trình biên soạn công trình.
3. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Thẩm định đề cư ng chi tiết,
thẩm định bản thảo lần cuối trước khi xin giấy phép xuất bản, gồm: bố cục,
nội dung, maket trang bìa, ảnh, bản đồ, phần phụ lục.
4. ản thảo công trình lịch sử phải được gửi trước cho các thành viên
Hội đồng thẩm định ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức thẩm định, các bản
nhận xét được Thư ký Hội đồng tập hợp và báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng
để định hướng những vấn đề cần đưa ra thảo luận, thống nhất.
5. ản thảo đã được Hội đồng thẩm định đánh giá, nhận xét và kết luận
bằng văn bản là căn cứ để an biên soạn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung.
Sau khi an biên soạn chỉnh sửa, bổ sung, bản thảo phải được Hội đồng
thẩm định thông qua bằng văn bản do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký mới
tiến hành xin giấy phép xuất bản.
6. Kinh phí tổ chức thẩm định do địa phư ng chủ trì biên soạn lịch sử
chịu trách nhiệm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc
vướng mắc, đề nghị các địa phư ng kịp thời phản ánh về an Tuyên giáo
Tỉnh ủy để có hướng giải quyết.
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