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CỦA BAN BÍ THƯ
về tiếp tục tăng cưòng, nâng cao chất lirọug nghiên cửu,
biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
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Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, biên soạn tịch sử Đảng còn có những
hạn chế. Chất lượng nghiên cứu, biên soạn một sổ công trình lịch sử Đảng
chưa cao; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cản bộ, đảng viên
vả nhân dân, nhất ià cho thế hệ trẻ chưa được chú trọng đúng tầm mức.
Để tiểp tục nâng cao chẩt lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền,
giáo dục lịch sử Đảng trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cẩp uỷ, tổ
chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tồ quốc và cạc đoàn thể chính ừị - xã hội các
cấp quản triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau;
1Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn Đàng và toàn xã hội,
trước hết là của người đứng đầu các cấp uỷ, tồ chức đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc vầ các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vai trò, ý nghĩa, tầm
quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyẽn truyền, giáo dục lịch sử
Đảng đốí với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Làm tốt công tác
nầy nhầm phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang cùa Đảng, là cội nguồn sức
mạnh, là động lực tinh thần tồ lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân
nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triền và bảo
vệ Tồ quốc.
2Các cấp uỷ, trực tiếp vâ thường xuyên là thường trực cấp uỷ tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi vởi công tảc lịch sử Đảng. Quan tẳm việc sưu tầm,
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khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, tuyêp truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử
Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, cỏ bản lĩnh chính trị và tinh thần
trách nhiệm cao; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho
công tác quan trọng này.
3- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan,
khoa học của các công trình lịch sử Đảng ớ các cấp; chú trọng nghiên cứu,
biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng, vãn kiện Đảng và về quan hệ quốc
tế cùa Đảng.
Quan tâm sưu tầm, khai thác bồ sung tư liệu lịch sử Đảng, nhất là tư
liệu lịch sử Đảng ờ nước ngoài, và tư liệu qua phỏng vẩn ơáe nhân chứng lịch
sử. Làm tốt công tác bảo quản, lưu trữ tư liệu lịch sử Đảng, đồng thời đẩy
mạnh, tiến tới sổ hoá toàn bộ tư liệu lịch sử Đàng.
Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo hưởng
gắn liền với nghiên cứu, phát triển và vận dụng sậng tạo chủ nghĩa Mảe - Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Đẩy mạnh hợp tác quốc
tế trong nghiên cứu, sưu lầm tư liệu lịch sừ Đảng ở nước ngoài và nghiên cứu
lịch sử một sổ đảng cầm quyền trên thế giới.
4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đàng
và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ với phương pháp, cách thírc đa dạng, phù
hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hlnh raởỉ; làm tốt công tác thông
tin, giới thiệu [ịch sử Đảng ta với bạn bè quốc tế. Chủ động đẩu tranh phê
phán, phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta.

5* về tệ chút tliựe hiện
“ Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tư tưởng, chủ trì phổi hợp
với Học viện Chính ữị quốc gia Hô Chí Minh, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục
và Đào tạo vâ các cơ quan liên quan trorìg công tác tuyên truyền, giáo dục
lịch sử Đảng.
- Học viện Chính trị quổc gìa Hồ Chí Minh chủ tri phối hợp với cắc cấp
uỷ, tổ chức đàng và cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức nghiên cửu,
biên soạn lịch sử Đảng; đôn đốc, kiềm tra, tồng kết công tác nghiên cứu, bỉên
soạn lịch sừ Đảng.
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Vỉện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lả
C0 quan chuyên môn đầu ngành cố nhiệm vụ sưu tẩm, quản lý tư liệu,
nghiên cứu, biên soạn I|ch sử Đảng; ch! đạo chuyên môn, hướng dẫn
nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn, thẳm định lịch sừ đảng bộ, lịch sử cách
mạng các địa phương»
- Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đưa nội dung lịch sử
Đảng lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giảo dục công dân
trong hệ thống giảo dục quốc dân.
- Cac tình uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đáng, đảng đoàn,
đảng uỷ trưc thuộc Trung ương quân triệt vẫ tổ chửe thực hiện Chỉ thị phù
họp với chức năng, rthiỊm vụ được giao. ,.
- Ban Tuyên giáo Trung ương chù tri phối hợp VỚT Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự dàng Bộ Giảo dục và Đào tạo và các cơ
quan liên quan giúp Ban Bí thư nắm tình hình và đinh ký hàng nàm báo cáo
kết quả thực hiện Chi-thị.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

N a i n h ận :
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- Cổc tỉnh uỷ, thảnh uỷ,
* Các ban đảng, ban cản sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đàng ưỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ưỳ viên
Ban Chấp
Chẩp hành Trung ucmg,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
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VĂN PHÒNG TÍNH UỶ

Sao lục

*

SỐS65-BS/VPTU
Nơi nhận:
- Các huyện, thị,UiMi ủy»Đảng ùy trục thuộc Tinh ủy,
- Các Í O Đảng, Đàng
- C^bmđảng,VănphòngTình%,
- Trường CMih trị Lê Đuốn,
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- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Vãn phòng Tinh uỷ.
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VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ
*
Số 388-BS/VPHU

Sao lục
_
•
Hải Lăng, ngày 02 tháng 02 năm 2018
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhân:
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các cấp ủy trực thuộc;
Chi bộ trực thuộc đảng ủy,
- Các ban đảng, VPHU, các đoàn thể,
- Các đ/c Huyện ủy viên,
- Lưu VPHU.

