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KẾ HOẠCH 

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” 

----- 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW, ngày 03/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương 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” (sau đây 

viết tắt là Chỉ thị số 20-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch sơ 

kết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW nhằm đánh giá những kết quả 

đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, 

giáo dục lịch sử Đảng; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác lịch sử 

Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác 

giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiên 

cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong những năm tiếp theo.  

2. Yêu cầu 

Việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW cần được tiến hành 

nghiêm túc từ cơ sở, đảm bảo thời gian theo quy định, thiết thực và hiệu quả; bám 

sát Chỉ thị số 20-CT/TW, Hướng dẫn 102-HD/BTGTW, ngày 30/9/2019 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Kế hoạch số 

81-KH/TU, ngày 30/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “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”.  

II. NỘI DUNG SƠ KẾT 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ 

thị số 20-CT/TW 

Việc cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW; đưa nội dung vào các kế hoạch công tác, 
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chương trình hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, gắn 

với việc thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 

khóa XIII về công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20-CT/TW 

- Về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch 

sử đảng bộ; lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức 

chính trị - xã hội.  

- Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử 

đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống.  

 - Về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử; cơ sở vật chất - kỹ thuật 

và kinh phí 

(Các nội dung đánh giá bám sát Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW, ngày 

30/9/2019 của Ban Tuyên giảo Trung ương; Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU, ngày 

19/11/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Thực hiện Chỉ thị 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) 

3. Đánh giá chung   

- Đánh giá ưu điểm nổi bật, hạn chế sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW. 

- Nguyên nhân. 

- Bài học kinh nghiệm. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công 

tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền 

thống trong thời gian tới.  

5. Kiến nghị, đề xuất 

Nêu rõ các kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Tuyên 

giáo Trung ương; cấp ủy đảng cấp trên về các giải pháp khắc phục khó khăn, 

vướng mắc, cơ chế, chính sách, các điều kiện bảo đảm hiệu quả công tác nghiên 

cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN SƠ KẾT  

 1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo; các cơ 

quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng 

tỉnh; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiến hành 

sơ kết bằng báo cáo (có Đề cương kèm theo). 

  Thời gian sơ kết: Xong trước ngày 30/10/2022. 

2. Cấp tỉnh:  Tổ chức sơ kết bằng báo cáo. 

Thời gian sơ kết: Trước ngày 30/11/2022. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan chuyên trách 

tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; các sở, ban, 

ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ nội dung của Kế 

hoạch này, chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết tại cơ quan, đơn vị; gửi báo cáo sơ kết 

05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 

30/10/2022 để tổng hợp, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổng hợp, xây dựng và hoàn thiện 

báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban 

Bí thư “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên 

truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước ngày 

30/11/2022. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, 

- Các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức 

  chính trị - xã hội tỉnh,   

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 

 

 


		2022-08-09T16:32:52+0700


		2022-08-09T16:34:38+0700




