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 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2018 

 Số 84 -KH/TU 

 
KẾ HOẠCH 

thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư 

về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, 

biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 

--- 

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công 

tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo 

tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về tăng 

cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn 

lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn. Tính đến ngày 30/3/2018, có 03 

huyện, thị xã, thành phố (Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Nha Trang) đã biên soạn 

và xuất bản Lịch sử Đảng bộ đến năm 2005 và 2010; 04 huyện, thành phố 

(Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Cam Ranh) đã biên soạn, xuất bản Lịch 

sử Đảng bộ đến năm 1975 và hiện nay đang biên soạn giai đoạn 1975 - 2015; 

81 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử cách mạng. Tuy nhiên, tiến độ 

triển khai biên soạn một số công trình lịch sử còn chậm, nhất là lịch sử cách 

mạng xã, phường, thị trấn; chất lượng một số công trình lịch sử chưa cao; 

công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương 

cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ chưa được chú 

trọng đúng mức.  

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên 

soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 

kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1-Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng 

viên, Nhân dân trong tỉnh, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về 

vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên 

truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình 

hình mới. Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng và 
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động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu 

thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

2- Nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng, lịch sử 

ngành phải quan tâm tới công tác sưu tầm tư liệu và bảo đảm tính Đảng, tính 

khoa học, tính chính xác. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch 

sử cách mạng địa phương cần được đẩy mạnh hơn nữa với các hình thức phù 

hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

II. NỘI DUNG 

1- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trực tiếp là ban 

thường vụ, đồng chí bí thư cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. 

Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử 

Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, có bản lĩnh chính trị và tinh thần 

trách nhiệm cao. 

2- Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm lịch sử ở các cấp, các 

ngành. Chú trọng đến công tác sưu tầm, khai thác tư liệu khi nghiên cứu, 

biên soạn lịch sử. Có kế hoạch chỉnh lý, tái bản các ấn phẩm lịch sử Đảng 

giai đoạn trước năm 1975 đã xuất bản nhưng còn nhiều nội dung cần bổ 

sung, chỉnh sửa.  

3- Đẩy nhanh tiến độ biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử: 

- Các huyện, thị xã, thành phố chưa hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng 

bộ giai đoạn sau năm 1975 cần đẩy mạnh sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và biên 

soạn đến năm 2015, phấn đấu hoàn thành trước đại hội đảng bộ năm 2020.  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chưa biên soạn lịch sử hoặc biên 

niên lịch sử, hoặc kỷ yếu của đơn vị mình cần khẩn trương sưu tầm tư liệu và 

biên soạn đến năm 2015 hoặc mốc thời gian kết thúc nhiệm kỳ gần nhất.  

- Các xã, phường, thị trấn cần đẩy nhanh việc biên soạn, xuất bản lịch sử 

cách mạng hoặc biên niên lịch sử theo đúng tiến độ đề ra (30/12/2018).    

4- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử địa 

phương trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh lồng ghép nội dung lịch sử địa phương vào nội dung giáo dục lịch sử 

dân tộc, giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa.  

- Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối 

hợp với ngành giáo dục, đoàn thanh niên… thường xuyên tổ chức tuyên 

truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương tại các điểm di tích 
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lịch sử, văn hóa, nhất là nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất 

nước.  

- Sở Tài chính đảm bảo kinh phí cho công tác sưu tầm tư liệu, nghiên 

cứu, biên soạn lịch sử. Đến ngày 30/12/2018, các xã, phường, thị trấn chưa 

hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng hoặc biên niên lịch sử đơn 

vị mình thì không tiếp tục hỗ trợ kinh phí theo như Chỉ thị số 05-CT/TU, 

ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo kết luận số 15-

TB/TU, ngày 22/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 

2445/QĐ-UBND, ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt 

kế hoạch này đến các chi bộ; chỉ đạo các trung tâm bồi dưỡng chính trị tiếp 

tục đưa nội dung lịch sử địa phương vào chương trình giảng dạy hàng năm; 

đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử đảng bộ địa 

phương và lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn theo kế hoạch đề ra.  

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương trong cán 

bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhằm phát huy tác dụng, giá 

trị khoa học các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản.  

4- Trường Chính trị tỉnh tiếp tục lồng ghép nội dung lịch sử địa phương 

vào chương trình giảng dạy hàng năm. 

5- Hội Khoa học lịch sử tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ các địa phương, đơn vị 

trong công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền các ấn phẩm lịch 

sử.  

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch 

tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế 

hoạch này và hàng năm đánh giá kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

    

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ 

Nơi nhận: (VBĐT)            
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,            

- Học viện Chính trị Quốc gia HCM,   để báo cáo        

- Viện Lịch sử Đảng, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,  

- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, 

  ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

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

- Hội Khoa học Lịch sử tỉnh,                                             

- Lưu VPTU.       Đã ký Lê Thanh Quang 


