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Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
 nghiên cứu, biên soạn lịch sử  Đảng 

và lịch sử truyền thống

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2019

    Kính gửi:  - Các cấp ủy cơ sở,
- Mặt trận, đoàn thể huyện,
- Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện,

--  BGH các  trường:  THPT Hàm Thuận  Bắc,
Nguyễn Văn Linh, Dân tộc nội trú tỉnh.

Để triển khai, thực hiện tốt Công văn số 1758-CV/TU, ngày 29/10/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch
sử Đảng và lịch sử truyền thống". Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

1-  Các cấp cơ sở tập trung chỉ đạo bằng nhiều hình thức phù hợp đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống địa
phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Riêng Đảng ủy các xã, thị trấn, Công an, Quân sự huyện bám sát Kế hoạch số
158-KH/HU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy "về tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đến
năm 2025" để lãnh đạo và triển khai nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành lịch sử,
bảo theo yêu cầu chất lượng và tiến độ thời gian đã được xác định. 

2- Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học
cơ sở và Tiểu học trên địa bàn huyện lồng ghép đưa nội dung lịch sử đảng bộ
huyện, xã, thị trấn, lịch sử truyền thống địa phương vào chương trình giáo dục của
năm học và hoạt động ngoại khóa cho học sinh các cấp học.

3- Cấp ủy, Ban Giám hiệu các trường THPT Hàm Thuận Bắc, Nguyễn Văn
Linh, Dân tộc nội trú tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc tích hợp nội dung giáo
dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương vào bộ môn giáo dục lịch sử cho
học sinh theo chỉ đạo của Sở Giáo dục- Đào tạo.

4- Huyện Đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trong cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, nhất là thanh thiếu niên.  



5- Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường
vụ Huyện ủy triển khai  tốt  Kế hoạch số  158-KH/HU, ngày 29/3/2019 của Ban
Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác tuyên
truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn huyện; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường
vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo./

Nơi nhận:                                                          
- Như trên,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo Huyện ủy 
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. CHÂU - 43

 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ
         PHÓ BÍ THƯ    

 
                 

                   
                  Võ Văn Thanh
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