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V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU 

 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

                              

                            Kính gửi:  - Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

 - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy 

            --- 

Để đẩy nhanh tiến độ sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch đã đề ra và nâng cao chất lượng các ấn phẩm lịch sử 

cách mạng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã), Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 

các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện một số nội dung sau:  

1- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 

24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm tư 

liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn, đảm bảo 

trong năm 2015 hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Đối với các xã đã xuất bản ấn phẩm lịch sử đến năm 1975, cần có kế 

hoạch sưu tầm tư liệu để tổ chức nghiên cứu, biên soạn giai đoạn 1975 - 

2010. Các xã đang sưu tầm tư liệu và biên soạn hoặc đã có kế hoạch biên 

soạn lịch sử địa phương mình, tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 

theo kế hoạch đã đề ra nhưng phải bảo đảm chất lượng và xem đây là yêu 

cầu quan trọng nhất. Các xã chưa xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản 

lịch sử địa phương phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai 

thực hiện.  

- Đối với các xã thực sự khó khăn về tư liệu hoặc mới thành lập dưới 20 

năm, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, trước mắt sưu tầm tư liệu, viết biên niên sự kiện, khi có điều kiện 

thuận lợi thì triển khai biên soạn lịch sử.  

- Để tránh chồng chéo về lịch sử, sau năm 1975, có một số xã được 

thành lập trên cơ sở chia tách xã thì mốc thời gian biên soạn lịch sử tính từ 

ngày thành lập; giai đoạn trước đó chỉ tóm tắt truyền thống đấu tranh cách 



mạng của cán bộ và nhân dân các thôn tách ra để thành lập xã mới. Nội dung 

tóm tắt phải thống nhất với lịch sử cách mạng của xã cũ. 

- Đối với người biên soạn lịch sử, cấp ủy các địa phương phải lựa chọn 

những người có tâm huyết, nhiệt tình, có chuyên môn, am hiểu về lịch sử nói 

chung và lịch sử của địa phương nói riêng. Đồng thời khắc phục tình trạng 

sao chép trong biên soạn lịch sử, phải coi trọng chất lượng của ấn phẩm. 

2- Cấp ủy các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng của địa phương trong cán 

bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm phát huy tác dụng, giá trị 

khoa học và thực tiễn của các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản. Thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU và các văn bản hướng 

dẫn của tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện. 

3- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp 

với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn cụ thể định mức chi cho 

công tác sưu tầm, biên soạn, thẩm định, xuất bản một ấn phẩm lịch sử.  

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm giúp Thường trực Tỉnh ủy 

theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, 

biên soạn và xuất bản lịch sử cách mạng của các địa phương trong toàn tỉnh, 

thường xuyên báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy.  

                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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