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KẾ HOẠCH 
nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị  

huyện Đắk Song đến năm 2030 

-------------- 

 

Thực hiện Đề án số 05 – ĐA/TU, ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Kế hoạch số 58 – KH/HU ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy Đắk 

Song về nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn và lịch sử truyền thống 

các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Song đến năm 2030; 

UBND huyện xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các cơ 

quan, đơn vị huyện Đắk Song đến năm 2030 (sau đây gọi là Kế hoạch) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 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. 

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, ý thức trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử 

truyền thống các phòng, ban của huyện. 

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo 

dục lịch sử truyền thống các cơ quan chuyên môn của huyện, góp phần thiết 

thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tổng kết 

thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục 

truyền thống lịch sử văn hóa, cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

2. Yêu cầu 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về mọi 

mặt đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của cơ quan, 

đơn vị mình; quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác trên. 

Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống phải đảm bảo tính 
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Đảng, tính khách quan, khoa học; làm rõ quá trình cơ quan, đơn vị vận dụng, 

thực hiện đường lối, cương lĩnh của Đảng, chủ trương của đảng bộ cấp trên qua 

các thời kỳ qua đó phục vụ đắc lực cho đường lối, nhiệm vụ chính trị hiện nay, 

rút ra những bài học cần thiết, phát huy truyền thống quý báu của Đảng. 

Nội dung biên soạn lịch sử truyền thống của các cơ quan, đơn vị cần phải 

đảm bảo thống nhất chung với lịch sử Đảng bộ huyện Đắk Song; đảm bảo tính 

khách quan, trung thực, dựa trên những tư liệu lịch sử tin cậy. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Quan điểm 

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa 

rất quan trọng, nhằm làm rõ chặng đường lịch sử và hoạt động của cơ quan, đơn 

vị mình, góp phần tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, những 

thành tựu và bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần 

giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

Thực hiện tốt việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm lịch sử; 

tổng kết lý luận và thực tiễn lịch sử đối với sự hình thành và phát triển của các 

cơ quan, đơn vị; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chia 

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung  

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, 

đối với công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống 

các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, số lượng các ấn phẩm lịch sử; tổ chức 

nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng; 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong việc giữ gìn, tự hào và phát huy truyền thống, giá trị lịch 

sử của cơ quan, đơn vị. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

* Phấn đấu đến năm 2030: 100% các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống, cụ thể: 

- Từ năm 2022 đến năm 2023:  

+ Có 10% các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện biên 

soạn, xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 
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- Từ năm 2024 đến năm 2025:  

+ Có 20% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện biên soạn, 

xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 

- Từ năm 2026 - 2028:  

+ Có 30% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện biên soạn, 

xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 

- Từ năm 2029 đến năm 2030:  

+ Có 40% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song 

hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống. 

3. Nhiệm vụ cụ thể 

- Từ năm 2022 đến năm 2023:  

+ Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành 

biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 

- Từ năm 2024 đến năm 2025:  

+ Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp hoàn 

thành biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 

- Từ năm 2026 - 2028:  

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương binh và Xã hội, Phòng 

Y tế biên soạn, xuất bản lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. 

- Từ năm 2029 đến năm 2030:  

+ Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Phòng Dân tộc hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền 

thống. 

4. Kinh phí nghiên cứu, biên soạn lịch sử 

Hằng năm các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí biên 

soạn lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị đề nghị Hội đồng nhân dân cấp huyện 

quyết định cấp kinh phí để thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 20 – CT/TW và Kế 

hoạch số 51-KH/HU.  

Kinh phí dự toán theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, 

ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, 

ngày 01/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về ban hành quy định định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
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và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông và một số văn bản 

liên quan. 

Ngoài ra, có thể huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, nguồn hợp pháp 

khác của địa phương, đơn vị (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giúp Ủy 

ban nhân dân huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ 

chức thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU và Kế hoạch thực hiện Đề án của Huyện ủy; 

tham mưu giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định 

kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối nguồn tài chính, cấp kinh phí 

hằng năm cho các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội 

để thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ 

địa phương, lịch sử truyền thống cơ quan, đơn vị. 

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện  

Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU và Kế hoạch số 

58 – KH/HU ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Huyện ủy Đắk Song; Hằng năm, 

báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  

Trên đây là Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các cơ 

quan, đơn vị huyện Đắk Song đến năm 2030. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị  triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu đề ra./.  

 
 

  Nơi nhận:  
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện;                    

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;        

- Các CQ chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- BBT Trang TTĐT huyện Đắk Song;  

- Lưu VT, VH (st). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 
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