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A A 9 A A Thirc hin Thong bao so 75-TB/BTGT1J, ngay 04/7/2022, Cong van so 
801-CV/BTGTU, ngày 04/7/2022 cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy Yen Bái ye vic 
phát hành cun sách "Ljch sir Bang b tinh Yen Bái tp III (2001-2020)"; Ban 
Tuyên giáo Thành üy d nghj các chi, clang b trrc thuc, cor quan,dcin vi thirc 
hin tOt mt sO nOi  dung sau: 

1. Doi tirQ'ng nhn sách ljch sfr gm: Van phOng Cp üyva Chirih quyn 
thanh pho, Ban Tuyen giao Thanh uy, Bang uy xa, phtxong, Phong Giao dic va 
Dào tao  thành ph (mgi don viOl cun). 

A 
 2. D nghj UBND thành ph chi dao  Phông Giao dic Va Dao tao  thành 

pho xay dirng ke hoch ci7i the dua ni dung h9c 1ch six Bang b9 tmh vao chixcing 
trinh h9c Ljch si'r cia phi.rcing trên dja bàn, gop phân hxu gii, tuyên truyên, giáo 

9 A P A A P P • 9 d%ic long yeu mIre, truyen thong cach mng, giao dc chmh tn, tu' tuang, khai 
d.y lông tir hào, thirc trách nhim, nâng cao nhn thüc cho các di fl.rclng h9c 
sinh trén dja bàn. 

3. D nghj các chi, clang b tnjc thuic, ccr quan, dcm vj: TO chirc tuyên 
A A • A A , A A A A 9 A 9 A A 

truyen, pho bien rong rai nçi dung cuon sach den can bç, clang vien va Nhan dan 
thành ph, d.c vit là th h tré. Tp trung vào các ni dung: 

Cun sách "Ljch sü Bang b tinh Yen Bái tp III (200 1-2020)" xuât bàn 
näm 2021, trên cci sâ k thi'ra và tip ni 2 cun Ljch sir Bang b tinh Yen Bái 
tap I va t.p II cia xut bàn nãm 2007, nghiên cCru, biên soan  mâi v qua trinh lânh 
dao, chi  dao,  nhttng brnrc trithng thành vUng chäc cüa Bang b tinh Yen Bái 
trong 20 näm (200 1-2020). 



2 
• A , . A . n • A A Ngoai phan Loi no! dau; Ket lu?n; Phi lie va m9t so hrnh anh mrnh hça; 

nOi dung cun sách gm 04 chuong, phân k' ljch sIr theo 4 nhim kS' Dai hi 
Dáng b tinh. 

O các Chutmg, tuo'ng 1mg vói mi ks', cun sách dã phãn ánh trmnh bay bi 
cãnh cüa dt nuóc, cüa dja phuong; qua trinh lath dao,  chi  dao  cüa Dàng b tinh 
trong vic cii th boa chU truong, nghj quyt, kt 1un cUa Trung uang vào thirc 
hin nhim vii phát trin kinh t - xa hi, quc phông - an ninh, giC vttng on djnh 
chInh trj, trt tir an toàn xa hOi,  cong tác xây dirng, chinh don Dãng... qua trng 
nhim k' Dai  hi cüa Dâng b tinh tIm näm 2001 den nm 2020. 

Ph.n Kt 1un, dã tng kt, dánh giá khái quát nhüng kt qua dat  duqc, 
nhttng dâu an ljch sIr dê 1a  qua các giai do?n trong xây dimg và phát triên, quyét 
tam thirc hin miic tiêu, thim vii d ra tai  các  kS' Dai hi... TIm do rut ra 05 bài 
hçc kinh nghim qu báu lam cm nang cho Dãng b các cp vn diing vào cong 
tác lãnh dao,  chi  dao  trong giai don tip theo. 

Cun sách là mt cong trInh khoa hQc duçic nghién elm cong phu, có chat 
luqng, gop phan km giu nguon ti..r hçu quy ye rnçt giai don lch sucua Dang b9 
va Nhàn dan cáe dan tc tinh Yen Bái. Vic xuât bàn, phát hành cuôn sách nhäm 
dáp 1mg thu cu tim hiu eüa dOe  giâ trong va ngoài tinh v ljch sIr Dãng bO tinh 
Yen Bái trong giai do?n mOi 200 1-2020. Day là tix 1iu qu, phite vi vic nghiên 
elm, tuyên truyên, giáo diic truyên thông ljch sIr, gop phãn nâng cao lông tr hào 
v truyn thng ye yang cüa Dãng bt tinh; bi duO'ng tinh thin each mng, tInh 
yêu qué huong, dt nuOe cho các th h can bO,  dãng viên, thanh niên, hçc sinh 
và các t.ng lop Nhãn dan, cung cp thông tin sIr lieu dn can bO,  dãng vién, Nhãn 
dan tirImng ten, chInh xác, khoa hçc; tIm nhn thlrc ljch sIr dung dan s chuyn hóa 
thanh hath dQng each mng, tiep tiic tuyen truyen, giao diic, gui gin va phat huy 
nhIrng truyn tMng t& dçp, phiic Vii cho sir nghip xây dmng qué hucmg Yen Bái 
"xanh, hài hôa, bàn sac và h?nh  phüc". 

Ban Tuyên giáo Thàth üy sê lien h tài lieu, dang tái trong ehuyên mic 
Ljch sIr- Truyn thng trên Website: http://bantindangbothanhphoyenbai.vn. Dê 
nghj các chi, dàng bO trirc thuOc, co quan, don vj can elm chIme näng, thim vi, 
sam trin khai tuyên truyn trén các phuxxng tin thông tin dai  chüng và phô bién 
rng rAi tth can bO,  dàng viên và các tng lop Nhãn dan thành pM.!. 

Nainhãn:  
- Ban Tuyên giáo Tinh ày, 
- Thu&ng trirc Thành ày, 
- Các dông chi UV BCH Dãng bi tp, 
-Nh.rkInhgài, 
- Liiu BTG/TU. 
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