
BANG BO TINTI YEN BAT BANG CQNG SAN V1T NAM 
THANH UY YEN BAI 

* Yen Bái, ngày tháng 7 näm 2022 
S&//3-KWTU 

KE bACH 
So' kt 05 nàm thirc hin Chi thj s 20-CT/TW ngày 18/01/2018 cüa 

Ban BI thir Trung trong Bang khóa XII ye "Tip tic tang ciràiig, nâng cao 
chat hrçrng nghiên cfru, biên son, tuyên truyn, giáo diic ljch sfr Bang" 

Thirc hin K hoach s 86-KHITU, ngày 04/7/2022 cUa Tinh üy Yen Bái 
v so kt 05 nm thirc hin Chi thj s 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 cUa Ban BI 
thu Trung ucmg Bang khóa XII v "Tip tiic tang cithng, nâng cao cht lixçrng 

A I' A A A , , ,, • 
nghien cmi, bien soan, tuyen truyen, giao diic lch sir Bang (sau day gçn la 
Chithj 2O-CT/TW Ban Thiring vi Thành üy Yen Bái ban hành k hoach  so 
ket o Bang b9 thanh pho nhi.r sau: 

I. MIJC BICH, yEu CAU 
1. Mc dIch 
- Dánh giá nhüng kt qua dat  dirge, nhng han  ch, tn tai  trong vic thirc 

hin Chi thj s 20-CT/TW, Hirâng dn s 11-HD/TU ngày 20/6/2018 cUa Ban 
Thu?ing vi Tinh üy, Hi.râng dn s 37-HD/TU ngày 20/9/2018 cüa Thành ñy 
ye vic thirc hin Chi thj so 20-CT/TW trong 05 nàm qua; trên co S1 do xây 

• A A A A .,. , A •A drng mtc tieu, nhiçm vi, de xuat phucing huong, giai phap de tiep tc lanh 
dao, chi  dao  tang cuO'ng, nâng cao cht hrcng nghiên ct'ru, biên soan, tuyên 
truyên, giáo diic ljch sü Bang a các cap üy dãng. 

- Khng dijnh vai trô, t.m quan tr9ng cüa cong tác Ljch sü Bang trong cong 
tác chInh trj, tu tu&ig, cong tác xây drng Bang, nht là cong tác giáo diic chInh 
trj cho can b, dng viên và các tng lop Nhãn dn trong nhung näm tip theo. 

2. Yêu câu 
9 r , , 

- Triên khai nghiêm tiic trong toàn h thông chInh trj ti'r thành phô den co 
sO, bão dam dung miic tiêu, yêu âu dê ra. 

- Barn sat theo Chi thj s6 20-CT/TW, Huàng dn s 11-HD/TU ngày 
20/6/2018 cua Ban Thucing vi Tinh uy, Hirong dan so 37-HD/TU ngay 
20/9/2018 cUa Thành Uy v viêc trin khai thuc hiên Chi thi s 20-CT/TW. 

II. NQI DUNG S€ KET 
1. Dánh giá cong tác lãnh dao,  chi  dao  trin khai thçrc hin Chi thj s 20-

CT/TW, Hu6ng dn s 11 -UD/TU cia Ban Thithng vi Tinh üy, Huàng dan so 37-
HD,TU cüa Thànhiy, C%i th v lânh dao,  chi  dao  quán trit và to chrc thirc hin. 
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Viêc Cu th hóa, ban hành cac van ban lãnh dao,  chi dio vic t chirc trin 
khai thrc hin Chi thj s 20-CT/TW; HixOng dn s 11-J]D,TU cüa Ban Thuông 
vii Tinh üy và Hixórng dn s 37-HDIfU cüa Thànhüy; dua ni dung vào các k 
hoach cong tác, chuong trmnh hành dng cUa cp üy, chInh quyn dja phucing, 
don vj, gän vói vic thi1rc hin cac nghj quyt cüa Ban Chp hành Trung lxcmg 
Dáng khóa XII, XIII v cong tác chInh trj, tu tix&ng, cong tác xây drng Dãng. 

2. Dánh giá kt qua thirc hin nhim vii theo Chi thj s 20-CT/TW, HuOng 
dn s 1 1-HD/TU, Huóng dn s 37-HD/TU, c' th trén các m.t: (1) Vn d 
nâng cao chat luçmg cong tác nghiên cru, biên sotn ljch sir Dâng, ljch sr dáng 
bO dja phuong, các ban, ngành, doàn th; (2) V.n d dy manh  cOng tác tuyên 
truyn, cong tác giáo dçic ljch si:r Dâng, ljch s'ir dãng b dja phuong trong toàn 
Dãng và toàn x hi; (3) Vn d quan tam, du tu xây dijng di ngü, co s vt 
chat - k5 thut, kinh phi. 

P P A A A A A S • . A 3. Danh gia uu diem noi bat, han che, nguyen nhan, bai hçc krnh nghiem. 

4. Xây drng phuong hirâng, nhim vii, giâi pháp nh.m nâng cao han nüa 
chat lugng cong tac nghien ciru, bien soan, tuyen truyen, giao diic 1ch six Dang 
trong thi gianti. Nhüng dê xuât. kien nghj doi vói Trung ixcing, Tinh üy, Ban 
Thucmg vii Thanh uy, Ban Tuyen giao Thanh uy va cac Ca quan lien quan. 

III. HINH TH15C, THI GIAN TIEN HANH S(J KET 

1. HInh thfrc 

Can cir vào diêu kin thc tin, các cap üy, tO chirc dáng thirc hin vic so 
9 . S P 5 9 9 A 9 P ket Chi th1 so 20-CT/TW bang hinh thuc phu hçip, dam bao hiçu qua, theo dung 

nOi dung, yêu câu dé ra. 

2. Thôi gian 
- Di vri các chi, dâng b trrc thuc và cac co quan lien quan: bàn thành 

xong truàc ngày 25/8/2022. 
P. 5 9 5 5 p - Doi voi Thanh uy: Hoan thanh trong thang 9/2022. 

IV. TO CHUC THIJ'C HIN 

1. Các chi, dâng bO trrc thuc Thành üy, các co quan lien quan chi dao 
tng kt và xây dirng báo cáo so kt 05 näm thrc hin Clii thj s 20-CT/TW 
cüa don vj, dja phuong mInh gri Ban Thuàng vi Thành üy (qua Ban Tuyên 
giáo Thành üy) tnthc ngày 2 5/8/2022. 

(theo hwáng dán d cwlng Báo cáo cña Tinh z'iy gz'i kern theo,) 

2. Giao Ban Tuyên giáo Thành üy 
- Chü tn dOn dôc các phông, ban don vj, doàn the thành phô; các chi, dráng 

üy trirc thuc Dáng b thành ph triên khai so kêt Clii thj. 
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- Chü tn, tham muu xây dirng Báo cáo cüa Ban Thithng vii Thành üy sa 
A A A 9 A 9 f A A ket 05 nam viec thuc hiçn Chi th so 20-CT/TW, gui xin y kien cac dong chi 

Uy viên Ban Thuing vi Thành ñy d tip thu, hoàn chinh, trInh Thuông tWc 
Thành üy (qua Van phông C4t, zy và ChInh quyn thành phô) trithc ngày 
2 0/9/2022. 

- Djnh huóng các co quan truyn thông t.p trung tuyên truyn v nhUng 
két qua dt duqc va bài hçc kinh nghim sau 05 näm thirc hin Chi thj so 20-
CT/TW và nhim vii trong thai gian tói. 

A A • A A 7 A Tren day la Ke hoach so ket 05 thrc hiçn Chi th1 so 20-CT/TW, ngay 
18/01/2018 cUa Ban BI thu Trung ixcmg Dâng khóa XII v "Tip tic tang 
cuO'ng, nâng cao ch.t lucing nghiên ci.'ru, biên son, tuyên truyn, giáo diic ljch 
sir Dãng" cüa Ban Thithng vi.i Thành üy. Yêu cu cac c.p üy, t chüc dáng, co 
quan, don vj nghiêm tüc triên khai thrc hin./. 

Noinhãn: 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (d b/c), 
- Uy viên Ban Thithng vi Thãnh üy, 
- Các chi, dáng trrc thuOc, 
- Phông VII- TT, Tnmg tam T1I'-VH TP, 
- MTTQ và các doàn the, Trung tam ChInh trj TP, 
- Luu BTG, VT/TU. 

T/M BAN THIJ'ONG VI 
PHOBI THU THISONG TRVC 



B 
sx kt 05 urn trin khai 
cüa Ban Bi thir khóa XII 

nghiên cfru, biên so 
(Kern theo K hozch 5 86- 

CÁO 
20-CT/TW ngày 18/01/201* 

cwông, nâng cao chit hrç'ng 
giáo diic ljch sfr Bang" 

72022 cza Ban Thithng vy Tinh zy,) 

I. T!NH H1NH, KET QUA TH!IC HIN 

1. Cong tác t chfrc quán trit và trin khai thic hin 

1.1. Nhn thirc cUa cp uy, ngithi di'rng du cp üy, cci quan, don vj v vj 
trI, vai trô, nghia, tm quan trQng cüa cong tác nghiên cru, biên soan, tuyn 
truyn, giáo dic ljch si:r Dàng, ljch si'r truyn thng. 

1.2. Cong tác lAnh dao,  chi  dao  t cht'rc quan trit, trin khai thirc hin Chi 
thi s 20-CT/TW, Huóng dn s 102-HD/BTGTW, Huóng d.n s 1 1-IHDiT1J. 

1.3. Vic ban hành các van bàn lânh d?.o,  chi do vic t ehüc trin khi, 
thirc hin Chi thj si 20-CT/TW, Hithng dn s6 102-HDIBTGTW, Flithng dn 
s6 11-HDITU (neu rô cácvän bàn). 

2. Ket qua thrc hiçn 

2.1. Kt qua nghiên ciru, biên soan, tái bàn, b sung ljch si'r dâng b, ljch 
sr1rc lucrng vU trang huyn, thj, thành ph6, xA, phi.r?mg, thj tr.n; lj.ch sr truyn 
thong ban, nganh, doan the cac cap. 

(co s lieu thO1ng kê theo Phu lc dinh kern D cw,ng). 

2.2. Cong tác km trU tix 1iu tai  cci quan, don vj và cong tác suu thin, khái 
thác cac ngun tu 1iu phic vii vic nghién cüu, biên soan  ljch s1r dàng b, ijeb 
sir truyn thng ban, ngành, doàn th. 

2.3. Cong the lãnh do, chi dao  cUa cp Uy trong d.y mnh tuyêntruyh 
1ch six dang bç dia  phixcxng, 1ch six truyen thong vao sinh hoat  chi bQ; vice 

A fl A • A I' 

thng clxong thong tm tuyen truyen, giao dic 1ch six tren cac loai hrnh truyen 
A A A a , r , A thong: internet, mang  xa hi. Viçc chu d9ng dau tranh phan bac cac thong tin 

F• • a . , A F A A • •t • A sai trai, thu dch xuyen tac 1ch six Dang; cong tac tuyen truyen 1ch six dang bQ 
trong thanh thiu nien, trong tnthng h9c (nêu cy th các van bàn chi dqo; hInh 
tht-c và kit qua tuyêfl truyn,). 

2.4. Cong tac Ianh 
dao, chi 

dao 
cua cap uy trong day math  giao dic 1ch 

s dãng bO,  ljch si truyn thng: xay drng, bién soan  chuong trInh dixa ni 
dung ljch si:r dàng b vào giãng day tai các trung tam chInh trj c.p huyn. Vic 
tIch hçip ljch sir dáng bô trong chuong trInh giãng day bO mon ljch sfr trong h 
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thng giáo diic quc dan (nêu ci thea  hInh thzk, ni dung, ket qua). Cong tc 
bào tan, ton tao,  phát huy giá tn các di tIch each mng, kháng chin 'nêu d. 
the các di tIch dwçic bâo ton, tOn tczo,). 

2.5. Vic b6 trI 1nh d.o phi trách cong tác ljch sir Bang, can bO 1àii 
cOng tác ljch sü tai  Ban Tuyên giáo huyn, th, thành pM tr 2018 - 2022; cOrg 
tác tao  ngun, sir diing va dào tao  can b lam cOng tác ljch si Bang; tInh hI* 
can b dap üng cong tác biên soan ljch sr dâng b, ljeh si'r truyn th6ng t?i Co 

quan, don vj. 

2.6. COng tác trin khai, thirc hin Hurng dk s 14-HD/BTGTU nga' 
26/5/202 1 cua Ban Tuyen giao Trnh uy ye quy trrnh tham dnh cac cong frmni 

, . . A ' , S n n l!ch su dang b9, 1ch su truyen thong cac ban, so, nganh, Mat tran To quoe, 
doàn th chInh trj - xã hi, don vj trên dja bàn tinh Yen Bái. 

A P P fl S A A . 2.7. Cong tac bo tn kinh phi bien soan 1ch su dang bQ, lch si.r truyen thong. 

II. KHO KHAN, HiN ciiE vA NGUYEN NHAN 

1. Khó khän, hn ch 

- V nhttng kho khAn, h?n  ch trong länh dao,  chi ctao cüa huyn, thj, 
thành Uy và Bang üy các xâ, phung, thj tr.n; các ban, ngãnh, doàn th chInh 
trj-xã hi trong vi4c trin khai thirc hin Chi thj s6 20-CT/TW, Huó'ng d1n s6 
102-HD/BTGTW va Huàng dn s 11-HD/TU cüa Ban Thu&ng vii Tinh iy. 

- V chuyên mOn, nghip vi cUa di ngü can bO lam cong tác lich  s 
Bang; 1%rc lucing pMi hcip biên soan ljch sr ngoài co quan, don vj. 

- Vic trin khai th%rc hin Htring dn s 14-HD/BTGTU ngày 
S A F A A P A 26/5/2021 cua Ban Tuyen glao Trnh uy ye quy trinh tham dnh cac cong trmh 

1ch su dang bQ, 1ch su truyen thong cac ban, so, nganh, Mat tran To quoc, 
.5 A - A I F. S S P. P 

doan the chinh trl - xa h9l, don vl tren da ban trnh Yen Bai. 

- Cong tác ti.r lieu phic vii nghiên ciru, biên soan. 

- Cong tác bào t6n, ton tao  phát huy giá frj các di tIch each mang. 

2. Nguyen nhân 

Nguyen nhân cüa nhng khó khàn, hn ch. 

Ill. PHIJNG HUNG, NHIM V1J TRONG TH1I GIAN TOI 

IV. MEN NGIIT - DE XUAT 



Phu hc 

Thng kê các n phm 1!ch  sfr1  xut ban trong 05 nãm (2018 - 2022) 

Dolivl  

STT Sách dã xnãt ban Sách dang biên son (hoc) có kê hoch biên son 

Ten sách 

Born vj chju 

trách nhiêm 

xut ban 

Nãm xut 
ban 

Ten sách 
Don vi chiu trách 

nhêm xut ban 
Nãm di1 kin 

xut ban 

1 

2 

3 

'Bao gm các cun ljch sü, s yang truyn thng, k yu, biên niên sir kin, cüa dàng bô, chi b ca sâ (di vOi các dãng b ca sâ thng kê n phám 
cüa dãng b và các cc quan, don vj trirc thuc n&i co) 
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