TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 104 - HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 16 tháng 3 năm 2020

HƯỚNG DẪN
triển khai thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác Lịch sử Đảng
-----

Thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về “triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018
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” (sau đây gọi tắt là
Hướng dẫn 102- HD/BTGTW), căn cứ Công văn số 1460-CV/TU, ngày
12/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số
20-CT/TW của Ban Bí thư; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn thực
hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 102HD/BTGTW, Công văn số 1460-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó
định hướng giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác lịch
sử Đảng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả hơn.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các
đoàn thể đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử
Đảng trong thời kỳ mới.
- Đề ra các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị tinh thần các ấn phẩm
lịch sử đã xuất bản, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng,
khơi dậy và phát huy niềm tự hào dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng
viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi
mới của quê hương, đất nước.
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2. Yêu cầu
- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị số
20-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 102- HD/BTGTW của Ban Tuyên
giáo Trung ương, Công văn số 1460-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
công tác lịch sử Đảng.
- Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lịch sử Đảng phải phù hợp với đặc
điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đảm bảo thực chất,
hiệu quả, tránh hình thức.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử
Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở; lịch sử, truyền thống các ban, ngành, đoàn thể
trong tỉnh
* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Hoàn thành việc chỉnh lý, bổ sung, tái bản các tập lịch sử Đảng bộ tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 1930 - 2000; nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Đảng
bộ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2000 – 2015.
- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn và xuất
bản: Lịch sử quan hệ quốc tế của Đảng bộ tỉnh. Nghiên cứu, biên soạn tập sách
về những tấm gương cộng sản tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh.
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các ngành Trung ương
tổ chức các cuộc hội thảo khoa học về những sự kiện lịch sử của Đảng bộ tỉnh,
những nhân vật lịch sử tiêu biểu; phối hợp với các ngành trong tỉnh nghiên cứu,
biên soạn các tập lịch sử chuyên ngành (đấu tranh du kích trong kháng chiến
chống Mỹ ở Quảng Trị; Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Trị…)
- Tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh làm phong phú
kho tư liệu của Đảng bộ. Triển khai xây dựng đề án sưu tầm tư liệu từ các nhân
chứng lịch sử của địa phương, đề án số hóa tư liệu lịch sử Đảng bộ tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể chưa xuất bản lịch sử, truyền thống triển
khai công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử, truyền thống của cơ quan,
đơn vị theo tinh thần của Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2019 của Ban Bí thư,
Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các đơn vị đã
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xuất bản lịch sử, truyền thống tùy vào điều kiện, tiến hành viết mới giai đoạn
tiếp theo.
* Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương
Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả việc chỉnh lý, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 1975; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 – 2020; chỉ đạo
hoàn thành xuất bản các ấn phẩm lịch sử ngành trong năm 2020. Đồng thời, chỉ
đạo Đảng ủy các xã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình lịch
sử Đảng bộ, nhất là các xã đã được tỉnh hỗ trợ cấp kinh phí và các xã thuộc diện
sáp nhập theo đề án của tỉnh hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.
Chỉ đạo các xã, thị trấn đã viết lịch sử Đảng bộ đến năm 1975 trở về trước xây
dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 – 2020.
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, các xã còn lại đủ điều kiện (chủ yếu thuộc huyện
Hướng Hóa) hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ.
2. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những hình thức phong phú, sinh
động, phù hợp với từng đối tượng
- Tuyên truyền tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng của Đảng; vị trí, vai
trò, ý nghĩa của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc
cũng như tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, giáo dục kiến thức lịch
sử Đảng.
- Phát huy hiệu quả giá trị tinh thần các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa
phương trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên
và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như:
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở; Tổ
chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ địa phương nhân các sự kiện
chính trị trọng đại của quê hương, đất nước… Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên
truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong tầng lớp thanh thiếu nhi với nhiều phương
pháp, cách thức đa dạng, phù hợp như tổ chức diễn đàn, hội thảo, câu lạc bộ, các
hội thi, cuộc thi trắc nghiệm, thi tự luận, tìm hiểu trên các trang thông tin điện
tử, mạng xã hội; xây dựng phần mềm ứng dụng tuyên truyền trên mạng Internet,
mạng xã hội, các thiết bị di động thông minh nhằm kết nối, tuyên truyền, giáo
dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, của quê hương, trên cơ sở đó
bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Cùng
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với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, tăng cường công tác đấu
tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử
Đảng, lịch sử dân tộc, địa phương.
- Ngành giáo dục triển khai biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử Đảng bộ
tỉnh trong các trường trung học phổ thông; duy trì và thực hiện tốt việc giảng
dạy lịch sử địa phương ở bậc trung học cơ sở… Lồng ghép nội dung lịch sử
Đảng bộ địa phương trong chương trình giảng dạy bộ môn lịch sử dân tộc, giáo
dục công dân ở các bậc học.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy lịch sử Đảng bộ địa phương
trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại Trường chính trị Lê
Duẩn; nghiên cứu, biên soạn, đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào
giảng dạy trong chương trình sơ cấp chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên
đề cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện nhằm
phát huy tác dụng của các công trình lịch sử Đảng đã xuất bản.
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối, Tuyên huấn các
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ,
Thường trực cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch
sử Đảng bộ địa phương gắn với tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng
trong năm của quê hương, đất nước thông qua các hoạt động phù hợp như: Tổ
chức lễ kỷ niệm, các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu gặp gỡ
điển hình, xây dựng phim tài liệu, phát động các cuộc thi sáng tác, tìm hiểu…
- Đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào sinh hoạt chi bộ dưới nhiều
hình thức: Lồng ghép nội dung trong sinh hoạt định kỳ (phổ biến, quán triệt các
văn bản của Đảng); sinh hoạt chuyên đề (kỷ niệm các sự kiện lớn của quê
hương, đất nước, của Đảng…). Coi đó là một trong những nội dung, nhiệm vụ
quan trọng, cần thiết trong sinh hoạt chi bộ.
3. Xây dựng đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có
chuyên môn phù hợp, có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công
việc. Tạo điều kiện để cán bộ làm công tác lịch sử Đảng được học tập, rèn luyện,
nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Củng cố phát triển Hội Khoa học lịch sử của tỉnh.
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- Có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác lịch sử Đảng.
4. Quan tâm cơ sở vật chất và kinh phí đối với công tác lịch sử Đảng
- Tổ chức sắp xếp công tác lưu trữ, bảo quản tư liệu lịch sử Đảng một cách
khoa học, tiến tới áp dụng mô hình quản lý số hóa toàn bộ hệ thống tư liệu lưu
trữ, đáp ứng các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác tra cứu, nghiên cứu, biên
soạn lịch sử Đảng.
- Hằng năm, căn cứ nội dung công việc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bố trí kinh phí cho công tác sưu tầm,
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy bố
trí kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
tại địa phương.
5. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng
công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; xây dựng
kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình định kỳ và đột xuất việc triển khai thực hiện
Chỉ thị số 20-CT/TW, Hướng dẫn 102-HD/BTGTW và Công văn số 1460CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong toàn tỉnh.
Căn cứ nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW, Hướng dẫn 102-HD/BTGTW, chỉ
đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các
huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện.
Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW trong báo cáo công
tác Tuyên giáo.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Cơ quan Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng
T26 (b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể
cấp tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- BTG các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực
thuộc Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu VT.
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