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THÔNG BÁO 

kết luận thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam  

thị xã Ninh Hòa 1975 - 2010 

--- 

Chiều ngày 31/7/2017, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định 

đã chủ trì cuộc họp thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt 

Nam thị xã Ninh Hòa 1975 - 2010. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần 

Công Hoán, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa; đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư 

Thị ủy, Chỉ tịch UBND thị xã Ninh Hòa; các thành viên trong Hội đồng 

thẩm định theo Quyết định số 28-QĐ/TGTU, ngày 08/8/2016 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ 

Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa 1975-2010; đại diện ban biên 

soạn cuốn sách. 

Sau khi thư ký Hội đồng trình bày bản tổng hợp góp ý cuốn Lịch sử 

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa 1975-2010, ý kiến góp ý 

bổ sung của các thành viên Hội đồng cùng ý kiến tham gia của các đồng chí 

dự họp, đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận như sau:  

1. Cơ bản thống nhất với bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng 

sản Việt Nam thị xã Ninh Hòa 1975-2010. Nội dung cuốn sách đảm bảo tính 

Đảng, tính khoa học, tái hiện được các hoạt động cơ bản của Đảng bộ từ sau 

ngày giải phóng đến 2010. Trong đó, nêu bật được sự lãnh đạo của Đảng bộ 

trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống Nhân dân sau 

năm 1975, quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là những thành tựu về 

kinh tế xã hội những năm đầu của thế kỷ XXI. Cuốn sách có nhiều thông tin, 

sự kiện lịch sử quý, đây là công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn 

sâu sắc, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào của 

Nhân dân thị xã Ninh Hòa nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. 
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2. Đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa làm việc với Ban Thường 

vụ Huyện ủy Vạn Ninh để thống nhất các nhận xét, đánh giá trong giai đoạn 

02 huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh hợp nhất thành huyện Khánh Ninh 

(11/1975 - 3/1979); đồng thời chỉ đạo Ban biên soạn nghiên cứu chỉnh sửa, 

bổ sung một số vấn đề cụ thể như sau: 

2.1 Về bố cục 

- Chia lại thành 2 phần: 

+  Phần thứ nhất: giai đoạn từ 4/1975 - 8/1986; 

+  Phần thứ hai: giai đoạn từ 9/1986 – 2010. 

Trên cơ sở đó đặt lại tên các phần, chương cho phù hợp với nội dung. 

- Ví dụ: Các tiết đặt tên các kỳ đại hội chưa thống nhất (trang 43, 64, thì 

đặt tên: Đại hội đại biểu Đảng bộ Ninh Hòa lần thứ..........nhiệm kỳ......; 

trang 87, 146 thì tên: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ...........nhiệm kỳ.......; 

trang 105 thì tên: Đại hội Đảng bộ Ninh Hòa lần thứ......nhiệm kỳ.........; 

trang 170, 209 thì tên: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ ........nhiệm 

kỳ.....), đề nghị thống nhất đặt tên: Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hòa lần 

thứ........ 

-  Các mục, tiết cần đánh số thứ tự để bạn đọc tiện theo dõi. 

2.2. Về nội dung 

- Cần nghiên cứu lồng ghép bổ sung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy 

trên một số lĩnh vực để qua đó thấy rõ vai trò lãnh đạo của tỉnh;  

- Tại các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, nghiên cứu bổ sung các ý kiến chỉ 

đạo của lãnh đạo tỉnh khi đến dự đại hội; 

- Bổ sung đánh giá cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1976 trên địa 

bàn huyện Ninh Hòa . 

- Cần đánh giá việc thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tiếp quản 

và bảo vệ, sử dụng tốt các cơ sở của địch để lại, tổ chức đăng ký trình diện 

các đối tượng ngụy quân, ngụy quyền, các đảng phái, tôn giáo phản động, 

truy quét tiêu diệt bọn tàn quân ngoan cố và bọn phản cách mạng, từng bước 

ổn định đời sống Nhân dân.. 

- Thời gian sau khi tỉnh Khánh Hòa được tái lập, chỉ đánh giá tình hình tư 

tưởng cán bộ, đảng viên của huyện, không đánh giá tình hình của cấp tỉnh;  

-  Một số nội dung khác cần nghiên cứu chỉnh sửa: 

+ Trang 70: “Huyện xây dựng được 32 cơ sở sản xuất, thu hút trên 

4.000 lao động|” chưa thống nhất với nội dung liệt kê: “Trong đó có 5 đơn 
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vị quốc doanh…4 xí nghiệp HTX, 14 HTX và 11 tổ hợp tác tiểu thủ công 

nghiệp” (34 cơ sở); 

+ Trang 151: “Tháng 9/1996 liên doanh giữa Tập đoàn Huyndai (Hàn 

Quốc) với Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam …”. Năm 1996 chưa 

thành lập Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam mà là Tổng Công ty 

Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.  

-  Chỉnh sửa lại số lần đại hội và một số mốc thời gian các kỳ đại hội để 

thống nhất, trùng khớp giữa tên tiêu đề và nội dung: 

Ví dụ: + Trang 64, tên tiêu đề là: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 10, 

nhiệm kỳ 1983-1986, nhưng nội dung của tiêu đề này viết lần thứ 11 (trang 

66 đoạn 2: “năm 1983 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ 11”; trang 67 dòng đầu: “10/1/1984, Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện lần thứ 6 (khóa 11)”; trang 81 đoạn 1: “Hội nghị BCH Đảng 

bộ huyện lần thứ 6 (khóa XI)”; “sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 11”; 

trang 83 đoạn 2: “ngày 29/9/1983, Hội nghị Huyện ủy lần thứ 7 (khóa XI). 

+ Trang 105, tên tiêu đề là: Đại hội Đảng bộ Ninh Hòa lần thứ 12; 

nhưng nội dung trang 114: “trong nhiệm kỳ 13 Đảng bộ chú trọng đẩy 

mạnh công tác xây dựng Đảng,…”,  

+ Trang 119, tên tiêu đề là:  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13, nhiệm 

kỳ 1991 – 1996”  nhưng nội dung một số trang chưa trùng khớp số lần đại 

hội và mốc thời gian nhiệm kỳ (trang 119, đoạn 2: “đề ra phương hướng và 

nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1991 – 1995”; trang 120, đoạn cuối: “Bước vào 

năm 1992 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ 14”; trang 141 (dòng 4): “kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14”; Trang 145, đoạn 1: “thực hiện thắng 

lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ 14 đề ra”; Trang 146, đoạn 2: “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ 14). 

- Rà soát, chỉnh sửa cho đúng tên một số phong trào của Mặt trận và các 

đoàn thể.  

2.3. Về phụ lục 

- Rà soát, chỉnh sửa để số liệu ở phần phụ lục với nội dung trùng khớp 

với nhau: 

Ví dụ: + Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa X, nhiệm kỳ 

1979 – 1982 chưa trùng khớp với nội dung trang 44: “Đảng bộ Ninh Hòa 

tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 1979 – 1982…” 
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+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 1982 – 

1986” chưa trùng khớp với nội dung trang 64: “Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Ninh Hòa lần thứ 10, nhiệm kỳ 1983 – 1986… : 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 

1986– 1989” chưa trùng khớp với nội dung trang 87:“Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 1986 – 1989…và trang 88: " Đại hội bầu ra 

BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 1986-1988…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XIII, nhiệm kỳ 

1989– 1991” chưa trùng khớp với nội dung trang 105 “Đại hội Đảng bộ 

Ninh Hòa lần thứ 12, nhiệm kỳ 1989 – 1991…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XIV, nhiệm kỳ 

1991– 1996” chưa trùng khớp với nội dung trang 119 “Đại hội Đảng bộ 

huyện Ninh Hòa lần thứ 13, nhiệm kỳ 1991 - 1996…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XV, nhiệm kỳ 

1996– 2000” chưa trùng khớp với nội dung trang 146 “Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 1996 – 2000…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XVI, nhiệm kỳ 

2000-2005” chưa trùng khớp với nội dung trang 170 “Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2000-2005…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 

2005-2010” chưa trùng khớp với nội dung trang 200 “Đại hội đại biểu Đảng 

bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2005 – 2010…” 

+ Danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2010-2015” chưa trùng khớp với nội dung trang 230 “Đại hội đại biểu Đảng 

bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 – 2015…” 

-  Một số nội dung cần nghiên cứu bổ sung vào phụ lục: 

+ Bổ sung danh sách BCH Đảng bộ huyện Ninh Hòa thời điểm từ ngày 

giải phóng huyện (4/1975) đến tháng 11/1975; 

+ Bổ sung đ/c Võ Tấn Thái “Quyền Chủ tịch từ tháng 2/2004” sau khi 

đồng chí Mai Hữu Thu chuyển công tác về tỉnh (trang 190 bản thảo) vào 

Danh sách UBND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 

+ Bổ sung danh sách cán bộ chủ chốt của Ủy ban nhân dân huyện Ninh 

Hòa giai đoạn 4/1979 – 6/1979 (đồng chí Nguyễn Thặng, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy làm Chủ tịch; đồng chí Lê Văn Chi, Huyện ủy viên 

làm Phó Chủ tịch - trang 43 bản thảo) để đảm bảo tính liên tục. 
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2.4. Về hình ảnh 

- Bổ sung thời gian chụp ảnh vào chú thích các hình: Một góc công ty 

TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa, Nhà máy đóng tàu biển Huyndai 

Vinashin, Đập Chị Trừ nối hai bờ sông Dinh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Ninh Hòa, Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa,  Huấn luyện pháo cao xạ cho 

nữ Tự vệ Nhà máy Xi Măng – Hòn Khói,… 

-  Nghiên cứu sửa lại chú thích một số ảnh như: 

+ Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẫn – người đầu tiên về thăm Ninh Hòa  

+ Đồng chí Võ Danh – Bí thư đầu tiên của Huyện Ninh Hòa 

- Chú thích ảnh “Đồng chí Triết Giang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Khánh Ninh” bổ sung nhiệm kỳ. 

2.5. Một số nội dung khác 

- Các Chỉ thị, Nghị quyết…cần phải được viết đầy đủ, đúng số, ký hiệu, 

thời gian ban hành, tên cơ quan ban hành, trích yếu văn bản, nếu văn bản 

được sử dụng nhiều lần thì lần đầu phải ghi đầy đủ để bạn đọc tiện theo dõi;  

- Rà soát chỉnh sửa lại một số câu, từ thừa, thiếu, lỗi chính tả trong bản thảo. 

Xin thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản 

Việt Nam thị xã Ninh Hòa 1975 - 2010 để Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa 

chỉ đạo Ban Biên soạn rà soát chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh bản thảo và 

trình lại Hội đồng thẩm định cho ý kiến trước khi xin giấy phép xuất bản. 

 

                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  

                                                                                  Kiêm 

Nơi nhận:                      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH      
- BTV Thị ủy Ninh Hòa, 

- Thành viên HĐTĐ, 

- Lưu TGTU.                                                     

                                                                                (đã ký)             

 

                                                                               

                                                                       Nguyễn Quốc Ninh 

 


