
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

   BAN TUYÊN GIÁO           Nha Trang, ngày 25 tháng 4 năm 2016 

                    * 

      Số 207-CV/TGTU 

   V/v thành lập Hội đồng  thẩm định lịch sử Đảng bộ  

 các huyện, thị, thành phố và lịch  sử các sở, ban, ngành,  

                             đoàn thể cấp tỉnh 

                                              

 

         

       Kính gửi: - Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 

                               - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.                                

                                                           --- 

Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 15/01/2003 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 -CT/TW, ngày 28/8/2002 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và nâng cao chất lượng 

nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ;  

Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU, ngày 10/6/2011 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

Nhằm nâng cao chất lượng các công trình lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy đề nghị:   

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh khi tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ hoặc truyền thống 

của địa phương, đơn vị mình phải có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định đề cương chi 

tiết và thẩm định bản thảo lần cuối trước khi xin giấy phép xuất bản.  

Hội đồng thẩm định có 07 hoặc 09  người, gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó 

Chủ tịch Hội đồng, Thư ký Hội đồng và các thành viên;  

Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó 

Chủ tịch Hội đồng là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các thành viên Hội 

đồng mời đại diện: lão thành cách mạng, cấp ủy của địa phương, đơn vị; Phòng 

Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Sử học tỉnh Khánh Hòa...; 

Hội đồng thẩm định không bao gồm những người trực tiếp tham gia vào  

quá trình biên soạn công trình; 
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Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định: Thẩm định đề cương chi t iết, tham 

dự và góp ý bản thảo tại Hội thảo lần cuối, thẩm định bản thảo trước khi xin 

giấy phép xuất bản, gồm: bố cục, nội dung, maket trang bìa, ảnh, bản đồ, 

phụ lục (nếu có); 

Đề cương chi tiết, bản thảo công trình lịch sử phải gửi trước cho các 

thành viên Hội đồng thẩm định ít nhất 15 ngày trước khi tổ chức thẩm định; 

Bản thảo đã được Hội đồng thẩm định đánh giá, nhận xét và kết luận 

bằng văn bản là căn cứ để Ban biên soạn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung;  

Sau khi Ban 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.  

2. Kinh phí tổ chức thẩm định do địa phương, đơn vị chủ trì biên soạn 

công trình 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 phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy để có hướng giải quyết. 

 

                                                                                            TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                                               

- Như trên,                   

- Thường trực Tỉnh ủy ,                         (báo                                             (đã ký) 

- Viện Lịch sử Đảng - HVCTQGHCM,   cáo)                                      

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

  đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu TGTU.                                                                                       Hồ Văn Mừng 

                                                                        


