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!*/■£»i.L■ịlỊib/L b ^ ầ a u hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị sốl5-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí
thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng
r Cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị số 23-CT/TƯ, ngày 07/4/2003 của Ban Thường vụ
^ ^n J i' Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đổi với công tác nghiên
Tlíy
• cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các cấp và lịch sử các ngành, đoàn th ể \ công tốc
¿ X ^ ^ " n g h iê n cứu, biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả quan trọng.
/
Các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đã nhận
thức đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của công tác nghiên cứu lịch sử đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới. Công tác nghiên cứu, biên
soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các ngành, đoàn thể được triển
khai sâu rộng và có bước tiến bộ. Đến nay, đã hoàn thành xuất bản 03 tập Lịch sử
Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930 - 2000; 10/10 huyện, thị, thành ủy đã xuất bản lịch sử
Đảng bộ, biên niên sự kiện lịch sử giai đoạn 1930 - 2000; 25/56 sở, ban, ngành,
đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xuất bản lịch sử, truyền thống, biên niên sự
kiện; 107/141 đơn vị cấp xã đã hoàn thành xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.
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Các công trình lịch sử Đảng đã tổng kết thực tiễn lịch sử cách mạng, khẳng
định vai trò lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân
qua các thời kỳ; đúc rút bài học, kinh nghiệm quý báu, góp phần tích cực vào sụ
nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Là tài liệu chính thống để giáo dục truyền
thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời, là
một trong những căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng người c5
công với nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng vẫn còn những hạn chế, bất cập. Chất lượng một số công trình lịch s X
Đảng chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên
và Nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; việc phát huy giá trị tinh thần của các
ấn phẩm lịch sử ở một số địa phương chưa được chú trọng. Nhận thức một số cấp ủ i
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Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng có mặt còn hạn chế,
chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.
Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, Ban Bí thư đã
ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/1/2018 về “Tiếp tục tăng cường và nâng
cao chất lượng công tác nghiên cửu, biên soạn, tuyên truyền, giảo dục lịch sử
Đảng” (thay thé Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002). Để thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 20-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền,
Mặt trận và các đoàn thể chính ừị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của tổ
chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là
người đứng đầu cấp ủy về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng.
2. Cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên
truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Trước mắt, tập trung vào các nội dung sau:
- Cấp tỉnh: Triển khai, 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 đúng tiến độ, kế hoạch.
Tổ chức triển khai thực hiện một bước các nội dung trọng tâm theo Kế hoạch
số 90-KH/HVCTQG, ngày 23/10/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh về công tác Lịch sử Đảng thời gian tới: Nghiên cứu, biên soạn biên niên sự
kiện lịch sử Đảng bộ địa phương; lịch sử quan hệ quốc tế của Đảng bộ tỉnh; xây
dựng đề án sưu tầm tư liệu từ các nhân chứng lịch sừ của địa phương; triển khai số
hóa tư liệu.
- cẩp 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 2000 - 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 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.
3. Quan tâm, chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm cồng tác lịch sử
Đảng có kiến thức chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, tâm huyết; đảm
bảo kiều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn,
tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
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4.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đúng
viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên,
học sinh trên địa bàn tỉnh với phưomg pháp, hình thức đa dạng, phù hợp, đáp í ng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
việc phát huy giá trị tinh thần các ấn phẩm lịch sử đã xuất bản trong công tác g áo
dục truyền thống cách mạng ở các địa phưomg, đon vị. Tích cực, chủ động đấu tranh
phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử
dân tộc, địa phưong.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các
Ban đảng Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm Ưa, giám sát việc thực hiẹn,
báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp
tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và
thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thưc
tế của địa phưomg, đơn vị./.
Nơi nhân:

T/M BAN THƯỜNG v u

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Ban Tuyên giáo TW tại Đà Năng,
- Viện Lịch sử Đảng, HVCTQG Hồ Chí Minh,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Lưu Văn phòng Tinh uỷ.
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