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*
Số 75 - KH/Th.U

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018
của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất
lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018
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”, Ban Thường vụ
Thành ủy ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Các cấp ủy Đảng đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20CT/TW; Công văn số 861-CV/Th.U, ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ
Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư nâng cao chất lượng
V/v mời
dự Hội
nghị
nghiên cứu,
biên
soạn,
tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Trên cơ sở đó, đề ra
nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của Ban Thường vụ Thành ủy về
công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
2. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản
lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, sử dụng các ấn phẩm lịch sử
đã xuất bản, thông qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, con
người địa phương góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thành
phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh.
3. Việc sơ kết phải thực hiện nghiêm túc từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo đúng
mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; bám sát theo Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch
của Ban Thường vụ Thành ủy.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SƠ KẾT
1. Nội dung sơ kết
Bám sát quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã xác
định trong Chỉ thị số 20-CT/TW, Công văn số 861-CV/Th.U, ngày 21 tháng 6 năm
2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung vào các nội dung:
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- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW;
Công văn số 861 – CV/Th.U: Việc cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ
đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; đưa nội dung vào các kế hoạch công tác,
chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị gắn với thực
hiện các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XII, XIII về công
tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20-CT/TW, Công văn
861-CV/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy, cụ thể trên các mặt:
(1) Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương,
lịch sử các ngành Quân sự, Công an (công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản, tuyền
truyền giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương).
(2) Đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lịch sử Đảng,
lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử thành phố trong toàn đảng bộ.
(3) Đánh giá về sự quan tâm, đầu tư xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất - kỹ thuật,
kinh phí của cấp ủy, chính quyền.
- Đánh giá ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất
lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong thời
gian tới.
- Những đề xuất, kiến nghị.
2. Hình thức, thời gian sơ kết
- Hình thức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW được tiến hành bằng các
kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tổng hợp dữ liệu; xây dựng
dự thảo báo cáo và tổ chức hội nghị sơ kết; căn cứ theo điều kiện thực tế của cấp ủy
đảng để lựa chọn hình thức tổ chức Hội nghị sơ kết (trực tiếp, trực tuyến, lồng ghép
nội dung…), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
- Cấp cơ sở: Hoàn thành việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và
gửi báo cáo sơ kết (theo đề cương gửi kèm) về Ban Thường vụ Thành ủy (Qua Ban
Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 30/8/2022.
- Cấp thành phố: Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20CT/TW của Ban Bí thư và gửi báo cáo sơ kết về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước ngày
30/9/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai sơ kết theo đúng Kế hoạch này; công
tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
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- Chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng báo cáo về sơ kết
05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết cấp
thành phố;.
2. Văn phòng Thành ủy
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực
hiện Kế hoạch này và bảo đảm các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 20CT/TW cấp thành phố.
3. Ban Thƣờng vụ Đảng ủy các phƣờng, xã; Đảng ủy BCH Quân sự; Đảng
ủy Công an thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ, đánh giá việc thực hiện các nội
dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 20-CT/TW; xây dựng báo cáo sơ
kết đảm bảo chất lượng và gửi về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo
Thành ủy) theo đúng thời gian yêu cầu.
4. Trung tâm Văn hóa Truyền thông, Cổng thông tin điện tử, Bản tin
thành phố: đẩy mạnh tuyên truyền việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20CT/TW; Công văn 861-CV/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy; vai trò, tầm quan
trọng của công tác giáo dục lịch sử Đảng bộ thành phố, lịch sử đảng bộ địa phương
trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng tới cán bộ, đảng viên và
Nhân dân.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (để báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- TT Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND th/phố,
- Các Ban XDĐ, UBKT, VP Thành ủy, TTCT th/phố,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Đảng ủy các phường, xã,
- Đảng ủy BCH Quân sự, Công an thành phố,
- Lưu VT.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
16/08/2022 16:55:45
Thành uỷ Hà Tĩnh

Lƣơng Quốc Tuấn
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ĐỀ CƢƠNG
BÁO CÁO SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW
(Kèm theo Kế hoạch số 75-KH/ThU, ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
- Việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 20CT/TW, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố.
- Việc cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.
2. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vai trò, ý nghĩa, tầm quan
trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
3. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử các ban
ngành:
- Công tác chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa
phương, lịch sử các ngành; các quy định, kế hoạch về công tác này.
- Bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các công trình lịch sử đảng bộ các
cấp, lịch sử các ngành.
- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, biên soạn biên niên lịch sử đảng bộ địa phương.
Lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ngành hoàn thành năm
nào, tái bản năm nào; dự kiến tiến độ hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ địa
phương ở các đơn vị chưa hoàn thành.
- Công tác sưu tầm, khai thác các nguồn tư liệu ở trong và ngoài phường, xã,
thành phố, tỉnh, tư liệu phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, tư liệu thời kỳ vận động
thành lập Đảng...
- Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa
phương trong toàn Đảng, toàn xã hội:
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử
Đảng, lịch sử đảng bộ của các địa phương, các ngành và lịch sử Đảng bộ thành phố
Hà Tĩnh (1930 – 2010), và cuốn sách Thành phố Hà Tĩnh – Theo dòng lịch sử (xây
dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá, sơ kết).
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- Việc đưa nội dung tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương
vào sinh hoạt chi bộ.
- Công tác tăng cường thông tin, tận dụng các loại hình truyền thông mới, sử
dụng hiệu quả Internet và mạng xã hội.
- Việc chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh phê phán, phản bác các thông
tin sai lệch, các qua điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta.
- Công tác tuyên truyền lịch sử Đảng trong tầng lớp thanh thiếu nhi.
- Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích
cách mạng, kháng chiến.
5. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng, vấn đề tạo nguồn, bố
trí, sử dụng và đào tạo cán bộ làm công tác lịch sử Đảng.
6. Vấn đề đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất - kĩ thuật và kinh phí: Việc bố trí
ngân sách, đảm bảo hoạt động cho công tác lịch sử Đảng; các điều kiện cơ sở vật
chất - kĩ thuật, lưu trữ.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH
NGHIỆM
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
(Với Trung ương, tỉnh, thành phố)

