
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 
* 

 Số        -KH/HU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Ninh Phước, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác lịch sử Đảng năm 2023 
----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 13/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về công tác lịch sử Đảng năm 2023; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch 

thực hiện với các nội dung như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu 

địa phương, đơn vị đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch 

sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 

18/01/2018 của Ban Bí thư. 

- Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản ấn phẩm lịch 

sử Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn có liên quan, từ đó tổng kết thực tiễn lịch sử, làm 

rõ bài học kinh nghiệm về lãnh đạo Đảng bộ địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng nhằm nâng cao nhận thức về 

lịch sử cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo sự thống nhất và tin tưởng vào đường lối 

lãnh đạo của Đảng, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các 

thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

2. Yêu cầu 

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

Đảng bộ địa phương phải thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy với các Cấp uỷ, tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị-xã hội huyện. 

- Việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương phải gắn với nhiệm vụ chính trị và 

tình hình thực tiễn, bảo đảm chất lượng. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả công tác lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 

18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng 

cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Kế hoạch 

số 96-KH/TU, ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-

CT/TW của Ban Bí thư, để phát triển, phát huy vai trò công tác lịch sử Đảng đối với 

công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
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2. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc biên soạn, xuất bản các công trình lịch 

sử Đảng bộ địa phương. 

2.1. Cấp huyện: Hoàn thành việc tái bản lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-

2000, trong quý II/2023. 

2.2. Cấp cơ sở: 

- Đảng uỷ thị trấn Phước Dân: Hoàn thành ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, 

giai đoạn 1930-2020, trong quý II/2023. 

- Đảng uỷ các xã Phước Sơn, Phước Vinh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ biên soạn và hoàn thành ấn phẩm lịch sử Đảng bộ địa phương, trong năm 2023. 

- Đảng uỷ xã Phước Hậu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn 

lịch sử Đảng bộ địa phương; phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. 

- Đảng ủy xã Phước Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn 

Lịch sử Đảng bộ địa phương, giai đoạn 2005-2020 và tái bản giai đoạn 1930-2005; 

phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. 

- Đảng ủy xã Phước Hữu xây dựng kế hoạch tiến hành biên soạn Lịch sử Đảng 

bộ địa phương, giai đoạn 2000-2020 và tái bản giai đoạn 1930-2000. 

* Lưu ý: 

+ Về xác định mốc thời gian bắt đầu, tuỳ theo đặc điểm, tình hình của địa phương 

để biên soạn: Địa phương có tổ chức Đảng, đảng viên và phong trào cách mạng sớm 

thì lấy mốc thời gian năm 1930; địa phương còn lại thống nhất lấy mốc thời gian năm 

1945 (theo Công văn số 1605-CV/BTGTU ngày 14/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy). 

+ Địa phương đã xuất bản Lịch sử truyền thống đến năm 2005, tiến hành biên 

soạn và xuất bản công trình Lịch sử Đảng trên tinh thần gộp các tập lịch sử đã được 

xuất bản trước đây, đồng thời bổ sung, viết mới đến năm 2020, để đảm bảo tính thống 

nhất và thuận lợi cho công tác giới thiệu về Lịch sử Đảng. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa 

phương trong hệ thống chính trị một cách thường xuyên, với các hình thức phù hợp 

như thông qua các buổi sinh hoạt truyền thống của đơn vị, địa phương, thông qua các 

hoạt động kỷ niệm, qua các loại hình truyền thông mới..., phù hợp với từng đối tượng 

cụ thể, để đạt hiệu quả cao. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử 

Đảng bộ địa phương tại Trung tâm Chính trị huyện và trong các trường học trên địa 

bàn huyện. 

4. Làm tốt công tác quản lý gắn với tuyên truyền, phát huy giá trị di tích lịch sử 

“Sự kiện thảm sát Ấp Nam” (xã An Hải); “Sự kiện thảm sát làng Vạn Phước” (xã 

Phước Thuận). 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ 
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tình hình thực tế của địa phương, đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống của ngành phù hợp với từng 

đối tượng cụ thể, nhất là đối với thế hệ trẻ. Quan tâm thực hiện công tác tư liệu đối với 

những sự kiện, hoạt động đã và đang diễn ra, góp phần phục vụ tốt công tác nghiên cứu 

lịch sử Đảng và phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

2. Các Đảng ủy xã, thị trấn: Phước Dân, Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Vinh, 

Phước Hải đẩy nhanh tiến độ biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thành ấn phẩm lịch 

sử Đảng bộ địa phương theo kế hoạch. Riêng Đảng uỷ xã Phước Hữu xây dựng kế 

hoạch triển khai, có lộ trình phù hợp để bảo đảm chất lượng biên soạn Lịch sử Đảng 

bộ địa phương. Các địa phương thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện, vướng mắc 

cho Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp). 

3. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm 

vụ trên. 

4. Trung tâm Chính trị huyện chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

Đảng và lịch sử Đảng bộ huyện Ninh Phước vào các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, 

bồi dưỡng nghiệp vụ tại Trung tâm. 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác nghiên cứu, 

biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương; thẩm 

định các công trình Lịch sử Đảng bộ các địa phương. Đồng thời, theo dõi báo cáo kết 

quả thực hiện nội dung Kế hoạch này về Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo), 

- HĐND, UBND huyện, 
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH huyện, 
- Các Ban Đảng huyện, 
- Trung tâm Chính trị huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 

 

 

 
 


		2023-02-06T16:00:28-0800


		2023-02-06T16:57:48+0700


		2023-02-06T16:57:48+0700


		2023-02-06T16:57:48+0700




