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  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

                    *                                         Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2015 

          Số 114 -CV/TU 
   V/v kéo dài thời gian hoàn thành 

việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng 

          xã, phường, thị trấn                          

                                 Kính gửi:  - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

       - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy  

                                                                                  --- 

Để tiếp tục thực hiện tốt 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 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 huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện một số nội dung sau:  

1- Để các xã tập trung tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn, đảm bảo chất 

lượng của ấn phẩm lịch sử cách mạng địa phương mình khi xuất bản, vì vậy, 

thực hiện kéo dài thời gian hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử cách 

mạng hoặc biên niên lịch sử các xã đến năm 2018.  

2- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy các xã tiếp tục quán triệt, 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và chỉ tổ chức viết lịch sử cách mạng của địa phương mình đến 

năm 2010 (đối với giai đoạn sau năm 2010, cần có thời gian kiểm nghiệm để 

đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm sát với thực tiễn hơn). 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai biên soạn lịch sử cách 

mạng ở các xã, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình tổ chức thực hiện. 

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

hướng dẫn về nghiệp vụ và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác sưu tầm 

tư liệu, biên soạn, xuất bản lịch sử cách mạng của các xã trong toàn tỉnh, 

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

  T/M BAN THƯỜNG VỤ  

 PHÓ BÍ THƯ  

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Lưu VPTU. Đã ký Nguyễn Tấn Tuân  


