
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

 BAN TUYÊN GIÁO  Nha Trang, ngày 07 tháng 5 năm 2015 

                     * 

 Số 1697-CV/TGTU 

 V/v thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

  và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 về công tác biên soạn lịch sử cách mạng xã   

 

 

               Kính gửi:  - Các huyện, thị, thành ủy 

                                 - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy. 

                                                         --- 

Thực hiện Công văn số 1143-CV/TU, ngày 19/8/2014 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU và Hướng dẫn 

số 90-HD/TGTU, ngày 24/3/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thành 

lập Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn , trong thời 

gian qua các địa phương đã tổ chức triển khai, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, 

biên soạn và thẩm định các cuốn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi tắt là xã) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nhờ vậy, chất lượng các ấn phẩm lịch sử cách 

mạng xã ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, qua theo dõi việc tổ chức 

triển khai thực hiện, có một số địa phương chưa thực hiện đúng theo các văn 

bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, cụ thể:  

+ Các xã thành lập chưa được 20 năm và chưa được sự đồng ý của ban 

thường vụ huyện, thị, thành ủy nhưng đã tổ chức  biên soạn lịch sử;  

+ Thành viên Hội đồng thẩm định không bao gồm những người trực 

tiếp tham gia vào quá trình biên soạn công trình lịch sử nhưng có địa phương 

vẫn cơ cấu những người trực tiếp tham gia biên soạn lịch sử vào trong Hội 

đồng thẩm định; 

+ Vẫn còn tình trạng sao chép trong biên soạn lịch sử, chưa coi trọng 

chất lượng của ấn phẩm, một số đơn vị lấy thành tích chào mừng Đại hội 

Đảng bộ địa phương mình nên bản thảo lịch sử biên soạn không đạt yêu cầu 

cơ bản của cuốn sách như: maket trang bìa, ảnh, bản đồ, phụ lục hoặc nội 

dung còn thiếu nhiều thông tin cơ bản, hoặc cùng một sự kiện nhưng lại có 

nhiều mốc thời gian khác nhau… trước khi trình Hội đồng thẩm định.  
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Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình 

lịch sử cách mạng xã, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:  

1. Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo ban tuyên giáo cùng cấp và đảng ủy 

các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TU, Công 

văn số 1143-CV/TU, Hướng dẫn số 90-HD/TGTU trong việc triển khai biên 

soạn, xuất bản lịch sử cách mạng địa phương mình.  

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

soạn lịch sử cách mạng địa phương mình, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để 

hoàn thành theo kế hoạch thời gian nhưng phải bảo đảm chất lượng và xem 

đây là yêu cầu quan trọng nhất; không chạy theo thành tích mà xem nhẹ chất 

lượng ấn phẩm lịch sử;  khắc phục tình trạng sao chép trong biên soạn lịch 

sử; các sự kiện, tên nhân vật phải chính xác và có sự đồng nhất giữa các 

chương, phần trong cuốn sách.                  

3. Hội đồng thẩm định chỉ thẩm định khi bản dự thảo lịch sử phải đáp 

ứng đầy đủ những nội dung cơ bản của ấn phẩm lịch sử; nếu không đầy đủ 

đề nghị ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy trả lại bản thảo để các đơn vị 

hoàn chỉnh trước khi tổ chức thẩm định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc 

vướng mắc, đề nghị các địa phương kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy để có hướng giải quyết. 

Trân trọng! 

 

                         K/T TRƯỞNG BAN  

 Nơi nhận:                   PHÓ TRƯỞNG BAN  

- Như trên, 

- Lưu TGTU.  

 

                                                                                                                (đã ký) 

 

 

                                                                                                   Nguyễn Quốc Ninh  

  

 

 

 

 


