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BÁO CÁO
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư

về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên

truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 06/6/2018 của
Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn,

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

-----

Thực hiện Kế hoạch số 147 - KH/TU, ngày 08/9/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai
về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí

thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên

truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 06/6/2018 của Tỉnh
ủy về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên

truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Huyện ủyBảo Yên báo

cáo kết quả 05 năm thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục
lịch sử Đảng trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 20-
CT/TW, Chỉ thị số 40-CT/TU.

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 20 - CT/TW, Tỉnh
ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 40 - CT/TU, ngày 06/6/2018 về tiếp tục tăng
cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử

Đảng trên địa bàn tỉnh Lào Cai,Huyện ủy Bảo Yên đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc
các cấp ủy đảng chú trọng đến công tác này nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống
quý báu của quê hương trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. 

2. Nhận thức chung của các cấp ủy, người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý
nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo

dục lịch sử Đảng bộ địa phương. 

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, các

cấp ủy đã có nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, biên

soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng
viên và triển khai thực hiện một cách chủ động, nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều công

trình lịch sử đã được nghiên cứu, ra mắt đảm bảo tính khách quan, khoa học và



1Năm 2018, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Thượng (1948 - 2018), Lịch sử Đảng
bộ xã Lương Sơn (1948 - 2018); Năm 2020, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Cam Cọn
(1949-2019), Lịch sử Đảng bộ xã Kim Sơn (1949-2019), Lịch sử Đảng bộ xã Tân Tiến(1949 - 2019), Lịch sử Đảng
bộ xã Điện Quan(1959 - 2020), Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dương(1930 - 2020), Lịch sử Đảng bộ xã Yên Sơn(1945 -
2020); biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên (1947 - 2017).
2Đề án số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII về nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên

truyền vận độnghuyện Bảo Yên giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch năm 2019, 2020, 2022,Kế hoạch biên soạn, tái bản
cuốn lịch sử Đảng bộ huyện (1947 - 2017); Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sưử Đảng; Thông

báo đồng ý chủ trương biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã: Tân Dương, Tân Tiến, Yên Sơn, Điện Quan, Kim Sơn,
Cam Cọn, Xuân Thượng, Lương Sơn; Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch
sử Đảng theo kế hoạch đề ra; Công văn về việc thẩm định, tham gia ý kiến và cuốn lịch sử Đảng bộ các xã:Tân

Dương, Tân Tiến, Yên Sơn, Điện Quan, Kim Sơn, Cam Cọn, Xuân Thượng, Lương Sơn; Quyết định công nhận
ngày thành lập và số lần đại hội Đảng bộ xã Xuân Thượng; Tờ trình đề nghị thay đổi mốc thời gian biên soạn, tái

bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện, Tờ trình đề nghị thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ huyện (1947 - 2017); Hướng
dẫn về việc biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Báo cáo công tác Lịch sử Đảng năm 2018, 2019,
2020; Báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TU, Báo cáo 03 năm thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TU, Báo cáo 10
năm công tác LSĐ…

tính Đảng.(1)

3. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai,
thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, Chỉ thị số 40-CT/TU.

Hằng năm, căn cứ Đề án số 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai
khóa XV và Đề án số 14 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XXI (nhiệm kỳ

2015 - 2020) về “Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, đổi mới phương
pháp tuyên truyền vận động; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2020” và các Kế hoạch của Tỉnh ủy về nghiên cứu,
biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, đơn vị, Huyện ủy Bảo Yên đã xây dựng kế

hoạch cụ thể để chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa
phương, đơn vị theo lộ trình. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường
xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tổ chức nghiên sứu,
biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương theo kế hoạch đề ra.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành 48 văn
bản chỉ đạo liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, biên

soạn lịch sử Đảng tại các địa phương, đơn vị bao gồm: 01 Đề án; 07 kế hoạch; 8
thông báo; 21 công văn; 01 quyết định; 01 hướng dẫn; 02 tờ trình; 08 báo cáo)2

Huyện ủy đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 61 - KH/HU về nghiên cứu, biên

soạn, giáo dục lịch sử Đảng giai đoạn 2021 - 2025, đề ra lộ trình, định hướng
nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn huyện, chỉ đạo Đảng bộ

khối cơ quan trực thuộc tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử

(hoặc kỷ yếu) truyền thống của cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100%
Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị hoàn thành biên soạn, xuất bản lịch sử ngành/đơn vị;
từ 02 - 03 Đảng bộ xã, thị trấn tiến hành biên soạn, tái bản lịch sử Đảng bộ địa
phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ, lịch sử

lực lượng vũ trang huyện, xã, thị trấn; lịch sử truyền thống các cơ quan, ban,
ngành



Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tái bản công trình lịch sử theo Chỉ

thị 40 - CT/TU đã được nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả

quan trọng v à  t h ự c  s ự  t r ở  t h à n h  đ ộ n g  l ự c  t i n h  t h ầ n  c ổ  v ũ ,  đ ộ n g  v i ê n  c á n  b ộ ,  đ ả n g 
v i ê n  v à  N h â n  d â n  c á c  d â n  t ộ c  t r o n g  h u y ệ n  t h ự c  h i ệ n  t h ắ n g  l ợ i  c á c  N g h ị  q u y ế t  c ủ a 
Đ ạ i   h ộ i   Đ ả n g   c á c   c ấ p .   

Các cuốn lịch sử được ban hành đã xác định được mốc thời gian thành lập tổ
chức đảng đầu tiên của địa phương, khẳng định, làm rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức
đảng cơ sở trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương qua mỗi thời
kỳ, giai đoạn lịch sử; đảm bảo về chất lượng, đảm bảo tính lịch sử, khoa học, tính hệ

thống, tính liên tục và tính Đảng, thực sự là công trình từ trí tuệ tập thể Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ.

Trong 5 năm qua, đã có 10 cuốn sách lịch sử được biên soạn, ban hành (gồm
02 cuốn lịch sử cấp huyện; 08 cuốn lịch sử cấp xã). Bên cạnh các ấn phẩm đã được
biên soạn, phát hành, Đảng bộ huyện đang tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ các cơ quan,
đơn vị tiến hành sưu tầm tư liệu biên soạn lịch sử (hoặc kỷ yếu) của cơ quan, đơn
vị. Dự kiến đến hết năm 2022, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện
sẽ hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ đơn vị; đến năm 2025, Hội
đồng nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ xuất bản cuốn kỷ yếu
của ngành; 03 đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn bổ sung, tái bản cuốn
lịch sử Đảng bộ địa phương; 17/17 đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn
tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống địa phương để đưa
vào tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giáo dục trong các cơ sở

giáo. (Có phụ biểu kèm theo)

2. Công tác lưu trữ tư liệu tại cơ quan, đơn vị và công tác sưu tầm, khai
thác các nguồn tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch
sử truyền thống 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện nay đều có phông lưu trữ tài liệu của
cơ quan. Nhất là giai đoạn những năm gần đây, các cấp ủy địa phương, cơ quan,
đơn vị đã trú trọng đến công tác lưu trữ tư liệu, một phần đã được số hóa lưu trữ
trên hệ thống máy tính, cơ bản phục vụ tốt công tác sưu tầm, khai thác tư liệu phục
vụ nhiệm vụ biên soạn lịch sử Đảng, kỷ yếu ngành, đơn vị.

Việc sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử địa phương,
đơn vị được tiến hành một cách nghiêm túc, hiệu quả. Huyện ủy quan tâm mời các

cộng tác viên có trình độ chuyên môn tham gia biên soạn lịch sử; trong quá trình

triển khai biên soạn đã thực hiện tốt quy trình sưu tầm, xác minh tư liệu, viết bản
thảo, tổ chức hội thảo nhiều lần; các bản thảo đều được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Huyện ủy thẩm định trước khi xuất bản. Nhiều ấn phẩm có nội dung phong phú,

hình thức đẹp đã được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đón đọc và được tuyên truyền
rộng rãi trong Nhân dân qua hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ

thống loa truyền thanh các xã, thị trấn.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong đẩy mạnh tuyên truyền lịch
sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống. 



3 Hằng năm, cấp ủy huyện đề xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và

kỷ niệmngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930).
4Thực hiện kế hoạch số 75 - KH/TU, ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ

niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai 05/3/1947-05/3/2022; Kế hoạch số 66-KH/BTGTU, ngày

29/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai
(05/3/1947 - 05/3/2022). Huyện ủy Bảo Yên đã ban hành Kế hoạch Số 109 - KH/HU, ngày 24/11/2021 về Tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 – 05/3/2022),; Kế hoạch Số 112 -
KH/HU, 09/12/2021 về tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2022);
Kế hoạch Số 120-KH/HU, ngày 10/01/2022 tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử

Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022) trên địa bàn huyện (có 01 cá nhân đạt giải Nhì 01, huyện đạt giải Khuyến
khích tập thể).
5 Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ, Huyện Bảo Yên đã tổ chức: Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu
75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên (22/4/1947 - 22/4/2022) (Cuộc thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về sự

ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Bảo Yên qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện,
phong trào đấu tranh, nhân vật lịch  sử, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ huyện từ năm 1947 đến hết năm
2021). Cuộc thi đã thu hút trên 10.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân và học sinh các cấp tham
gia; đặc biệt, qua 03 tuần thi đã có 08 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Lào Cai (Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên

Quang) tham gia với 784 lần thi; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn Đề cương tuyên truyền; xây dựng
infographic những sự kiện tiêu biểu trong lịch sử 75 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ huyện đăng tải, tuyên

truyền trên các phương tiện truyền thông và hệ thống fanpage thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ. 

3.1. Việc tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên các loại
hình truyền thông: internet, mạng xã hội. 

Hằng năm, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm
các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương (Kỷ niệm ngày thành lập Đảng
(03/2)3; Kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (05/3/1948)4; Kỷ niệm ngày thành

lập Đảng bộ huyện (22/4/1947); kỷ niệm ngày thành lập huyện (03/3/1965); kỷ

niệm Chiến thắng Phố Ràng (26/6/1949...) thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức
lễ kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu5… và nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống
xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong
huyện, qua đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và

đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống cách mạng của Nhân dân các dân tộc
trên địa bàn.

3.2. Việc chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch xuyên

tạc lịch sử Đảng; công tác tuyên truyền lịch sử đảng bộ trong thanh thiếu niên,

trong trường học 

Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống
địa phương. Huyện ủy đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên

giáo Huyện ủy thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền, kỷ niệm các ngày

lễ lớn của đất nước, địa phương; kỷ niệm ngày sinh, ngày mất, thân thế, sự nghiệp
của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các phương phương tiện
truyền thông đại chúng, mạng xã hội góp phần vào việc đấu tranh phê phán, phản
bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng.

Đặc biệt, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về lịch sử Đảng,
lịch sử truyền thống, văn hóa của Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Yên. Huyện đã

xây dựng, ban hành Đề án số 05 - ĐA/HU về phát triển du lịch tâm linh và du lịch
cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống các dân tộc trên

địa bàn huyện Bảo Yên, giai đoạn 2020 - 2025; ban hành 03 văn bản chỉ đạo tổ
chức Hội nghị chuyên đề về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống các



6Năm 2020, Huyện ủy bảo Yên đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung các nội dung tóm tắt về kết quả, bài học kinh nghiệm và

phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới (2020 - 2025) vào cuốn tài liệu giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện. Năm
2021, Đảng bộ huyện đã tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn Tài liệu tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng bộ huyện để

tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và hệ thống giáo dục để đưa vào chương trình học tập, giáo dục
ngoại khóa trong các nhà trường; chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn trên cơ sở cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương đã

xuất bản, tiến hành biên soạn tài liệu tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương để tuyên truyền, giáo dục trong nhân

dân và các thế hệ học sinh (hiện nay, đã có 8 đơn vị cấp xã đang tổ chức biên soạn, dự kiến hoàn thành trong tháng

12/2022)

dân tộc, gắn với việc đưa văn hóa truyền thống vào các nhà trường trên địa bàn

huyện Bảo Yên” chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, biên soạn tài

liệu tuyên truyền về lịch sử truyền thống, văn hóa, lịch sử Đảng bộ địa phương để

tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là đưa vào tuyên

truyền, giáo dục trong các nhà trường; chỉ đạo các Phòng giáo dục và đào tạo
huyện, các cơ sở giáo dục trên đại bàn căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng kế

hoạch triển khai công tác lưu giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong các

cơ sở giáo dục; tổ chức đưa việc học lịch sử địa phương vào các hoạt động giáo

dục trong nhà trường; đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để

đảm nhận, chăm sóc di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng trên địa bàn. 

Cùng với việc chỉ đạo đưa nội dung giáo dục lịch sử cách mạng, truyền
thống văn hóa trong hệ thông giáo dục, hằng năm, cấp ủy đã chỉ đạo Đoàn Thanh
niên huyện Bảo Yên đều tổ chứctốt chương trình “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”

nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, văn
hóa đến với các thế hệ đoàn viên thanh niên (tổ chức nói chuyện chuyên đề về lịch
sử địa phương; vệ sinh, tu sửa các công trình lịch sử trên địa bàn; tổ chức lễ kết
nạp đoàn viên; trao giải các hoạt động, phong trào thanh niên tại các di tích lịch sử,
văn hóa; gặp mặt, giúp đỡ các gia đình thương, bệnh binh…). Chương trình hằng
năm thu hút hàng trăm đoàn viên tham gia.Qua đó đã góp phần tuyên truyền, giáo

dục thế hệ trẻ, học sinh các cấp nâng cao ý thức lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa

truyền thống, ý thức bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn.

4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong đẩy mạnh giáo dục lịch sử

đảng bộ, lịch sử truyền thống

4.1. Xây dựng, biên soạn chương trình đưa nội dung lịch sử đảng bộ vào

giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có nghĩa quan trọng
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về lý tưởng cách

mạng, bản lĩnh chính trị, do vậy trong những năm qua Huyện ủy đã tổ chức biên

soạn tài liệu Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên đưa vào giảng dạy tại Trung tâm

Chính trị và hệ thống giáo dục trên địa bàn6. Nội dung giáo dục lịch sử đảng bộ địa
phương cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về nội dung, phù hợp với trình độ nhận
thức của học viên, học sinh. Các hoạt động trên đã góp phần giáo dục truyền thống
yêu nước, yêu quê hương của các tầng lớp Nhân dân trong huyện; đẩy mạnh tuyên

truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ phong trào cách mạng, củng cố

niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi
mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



7Nơi diễn ra trận đánh đồn Phố Ràng của Tiểu đoàn Phủ Thông và quân dân các dân tộc huyện Bảo Yên. Trận đánh

diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/61949, quân ta tiêu diệt toàn bộ quân địch, trận Phố Ràng kết thúc thắng lợi. Với
chiến thắng trận Phố Ràng đã góp phần quan trọng đưa Chiến dịch Sông Thao đến toàn thắng, đập tan tuyến phòng

thủ trọng yếu của địch, giải phóng  hàng chục vạn nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc thoát khỏi ách kìm kẹp của
địch

8Nơi đây, tháng 11/1947, khi thực dân Pháp đánh chiếm Lào Cai, các cơ quan đầu não của tỉnh và phần lớn nhân

dân thị xã Lào Cai đã sơ tán về làng Già Thượng, Già Hạ (xã Việt Tiến), Bến Cóc (xã Long Khánh),… Với tinh thần
“Lá lành đùm lá rách” nhân dân các dân tộc trong vùng đã nhường cơm, xẻ áo, làm lán trại, tạo điều kiện nơi ăn,
chốn ở, giúp đỡ lương thực, thực phẩm để đồng bào về sơ tán ổn định cuộc sống, các cơ quan của tỉnh Lào Cai có

điều kiện làm việc; tháng 3/1948 tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị làng Chanh; tháng 5/1950 tổ chức Hội nghị làng Già

tại xã Điện Long (Việt Tiến ngày nay) để bàn những quyết sách quan trọng đấu tranh vũ trang sau lưng địch, tiến tới
giải phóng Lào Cai.
9 Đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học; LLCT: Cao cấp) trực tiếp
phụ trách và đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy (trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm ngữ văn;
LLCT: TC) tham mưu, phối hợp. 

Chương trình Lịch sử Đảng bộ huyện giảng dạy tại Trung tâm Chính trị
huyện: Lớp Sơ cấp lý luận chính trị (8 tiết), lớp Đảng viên mới (4 tiết), lớp Bồi
dưỡng cấp ủy cơ sở (4 tiết). Các trường THCS đưa chương trình lịch sử Đảng bộ

huyện vào giảng dạy ở khối lớp 8 và lớp 9 (2-3 tiết). Một số nhà trường đã lồng
ghép nội dung giáo dục truyền thống lịch sử của huyện trong các buổi chào cờ đầu
tuần. Nhiều trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa giới thiệu các di tích lịch
sử trên địa bàn huyện gắn với việc nêu gương các anh hùng liệt sĩ, các câu chuyện
lịch sử có liên quan; mời cán bộ lão thành cách mạng đến nói chuyện truyền thống
giúp cho học sinh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển và truyền thống
đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, từ đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu

quê hương, đất nước.

4.2. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cách mạng, kháng

chiến 

Những năm qua, cùng với việc chỉ đạo, quán triệt thực hiện các chỉ thị của
Trung ương, của tỉnh về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục
lịch sử Đảng, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát

huy giá trị các di tích cách mạng, kháng chiến như: Khu di tích lịch sử văn hóa cấp
Quốc gia - Đồn Phố Ràng7; Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình lang Già Hạ8, xã

Việt Tiến; Nghĩa trang liệt sỹ Phố Ràng…Huyện đã đầu tư kinh phí(từ nguồn ngân

sách và nguồn xã hội hóa) để tu bổ, tôn tạo. Đến nay, các di tích lịch sử cách mạng,
kháng chiến đã cơ bản được bảo tồn, tôn tạo đáp ứng nguyện vọng của đông đảo
cáp tầng lớp nhân dân, phát huy được giá trị lịch sử, góp phần giáo dục truyền
thống lịch sử cách mạng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.  

5. Việc bố trí cán bộ phụ trách công tác lịch sử Đảng

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công 02 cán bộ phụ trách công tác

lịch sử Đảng9. Đảng ủy các xã, thị trấn phân công đồng chí Phó bí thư Thường trực
phụ trách. Hằng năm, đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng được tham gia các

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng bộ do huyện tổ chức.

6. Công tác triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU.



10 Hội đồng thẩm định do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm chủ tịch; thành viên gồm các đồng chí

lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo, giảng viên Trung tâm chính trị và đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn có chuyên

môn về công tác giảng dạy lịch sử đảm nhận. Từ khi thành lập, Hội đồng đã thẩm định đề cương 02 cuốn sách lịch
sử (Đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện và Đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Phố

Ràng); hiện đang tiến hành thẩm định bản thảo Tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho các địa phương
(Tân Tiến, Yên Sơn, Thượng Hà, Xuân Thượng, Vĩnh Yên, Cam Cọn, Minh Tân).

Căn cứ Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên đã xây dựng, ban hành Hướng dẫn số 24 -
HD/HU ngày 24/8/2021 hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử

Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Bảo Yên nhằm đảm bảo các  công

trình  lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ

quốc và các tổ chức chính trị -xã hội trên địa bàn huyện đều phải được thẩm  định
trước khi xuất bản, phát hành theo đúng nguyên tắc, quy trình, nội dung, thời gian
quy định.

Đồng thời ban hành Quyết định số 960 - QĐ/HU, ngày 24/8/2021 về việc
thành lập Hội đồng thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống
các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên

địa bàn huyện10.

7. Việc chỉ đạo, triển khai biên soạn tài liệu rút gọn lịch sử Đảng, lịch sử

truyền thống phụ vụ công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử của địa phương,
đơn vị.

Trên cơ sở các cuốn sách lịch sử đã được biên soạn, phát hành, cấp ủy huyện
đã chỉ đạo biên soạn tài liệu rút gọn cốn Lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên (1947
2017) thành Tài liệu tuyên truyền lịch, giáo dục Lịch sử Đảng bộ huyện (in ấn,
xuất bản năm 2021) để tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và hệ thống
giáo dục. Đồng thời ban hành 03 văn bản chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn trên cơ

sở cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương đã xuất bản, tiến hành biên soạn tài liệu tuyên

truyền lịch sử Đảng bộ địa phương để tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân và

các thế hệ học sinh.

8. Công tác bố trí kinh phí biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện cho công tác nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng bộ cơ sở, lịch sử ngành, đoàn thể còn gặp nhiều khó khăn, cơ bản dựa
vào điều kiện thực tế ở cơ quan, đơn vị để thực hiện việc nghiên cứu, biên soạn
công tác lịch sử Đảng. Không có kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị như:
Máy chụp ảnh, máy ghi âm, máy tính riêng phục vụ cho công tác sưu tầm, biên

soạn lịch sử...

Trong 5 năm qua, nguồn kinh phí chi cho công tác nghiên cứu, biên soạn
lịch sử Đảng trên địa bàn huyện khoảng trên 1,3 tỷ đồng, trong đó:

- Kinh phí từ nguồn ngân sách: 670.000.000đ (hỗ trợ biên soạn, xuất bản
cuốn lịch sử Đảng bộ huyện 350.000.000đ; hỗ trợ cho việc biên soạn, xuất bản
cuốn lịch sử Đảng bộ đối với 8 xã, mỗi đơn vị 40.000.000đ).



- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa: 640.000.000đ (trung bình mỗi địa phương
huy động từ nguồn xã hội hóa (khoảng 80.000.000đ).

Kinh phí biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ các xã, thị

trấn dự kiến sử dụng từ nguồn tiết kiệm chi và nguồn xã hội hóa.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Thực hiện chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nghiên cứu, biên

soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Huyện ủy Bảo Yên đã thường xuyên chỉ

đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm, thực hiện công tác

lịch sử Đảng. Các cấp ủy cơ sở đã có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của công

tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, chủ động
xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn, xuất bản cuốn
lịch sử Đảng địa phương nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng
viên và đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống cách mạng của Nhân dân các

dân tộc trên địa bàn.

2. Khó khăn, hạn chế

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đang triển khai việc nghiên cứu, biên

soạn, xuất bản lịch sử truyền thống hoặc kỷ yếu của ngành; tuy nhiên tiến độ biên

soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ của một số cấp ủy cơ sở chưa đảm bảo theo kế

hoạch do nguồn kinh phí từ ngân sách cấp cho việc biên soạn lịch sử Đảng còn hạn
hẹp. 

- Công tác sưu tầm tư liệu lịch sử ở những giai đoạn trước gặp nhiều khó

khăn,nhiều cán bộ lão thành đã ở độ tuổi cao, hoặc đã mất; những tư liệu thành văn
còn ít nên việc dựa vào nguồn tư liệu thành văn hiện có để nghiên cứu, biên soạn
gặp nhiều khó khăn.

- Cán bộ làm công tác lịch sử Đảng của các đơn vị được phân công kiêm

nhiệm do vậy thời gian dành cho việc sưu tầm, xác minh tư liệu cũng như quá trình

biện soạn lịch sử rất hạn hẹp. Hầu hết các đồng chí không qua đào tạo chuyên

ngành Lịch sử Đảng mà chỉ được tập huấn về nghiệp vụ công tác sưu tầm, biên

soạn lịch sử Đảng nên chất lượng sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và biên soạn chưa
cao.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lịch sử chưa được nhiều. Kinh
phí từ ngân sách cấp cho việc biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã còn hạn hẹp.

- Chưa có hướng dẫn chế độ, mức kinh phí hỗ trợ cho cơ sở biên soạn lịch sử

Đảng bộ địa phương.

- Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật như: Máy ảnh; máy ghi âm không

được trang bị do đó làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ cho việc nghiên cứu, biên

soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI



1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, Chỉ thị số
40-CT/TU. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến
nội dung tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW, Chỉ thị số 40- CT/TU đến cán bộ, đảng viên
và các tầng lớp Nhân dân. 

2. Căn cứ hướng dẫn, kế hoạch của Tỉnh ủy, kế hoạch công tác lịch sử Đảng
giai đoạn 2020 - 2025 của cấp ủy, tập trung ch ỉ  đ ạ o  c á c  đ ị a  p h ư ơ n g ,  đ ơ n  v ị  t ổ  c h ứ c 
s ư u  t ầ m  t ư  l i ệ u ,  b i ê n  s o ạ n ,  x u ấ t  b ả n ,  t á i  b ả n  l ị c h  s ử  Đ ả n g  ( h o ặ c  k ỷ  y ế u )  c ủ a  c ơ 
q u a n ,   đ ơ n   v ị ,   đ ị a   p h ư ơ n g   t h e o   l ộ   t r ì n h   đ ề   r a : 

-  N ă m  2 0 2 3 ,  c h ỉ  đ ạ o  x u ấ t  b ả n ,  r a  m ắ t  c u ố n  l ị c h  s ử  Đ ả n g  b ộ  Q u â n  s ự  h u y ệ n , 
L ị c h  s ử  Đ ả n g  b ộ  C ô n g  a n  h u y ệ n ;  t á i  b ả n ,  r a  m ắ t  c u ố n  L ị c h  s ử  Đ ả n g  b ộ  x ã  V i ệ t 
T i ế n . 

-  N ă m  2 0 2 4 ,  c h ỉ  đ ạ o  x u ấ t  b ả n ,  r a  m ắ t  c u ố n  L ị c h  s ử  Đ ả n g  b ộ  t h ị  t r ấ n  P h ố 
R à n g ,   L ị c h   s ử   Đ ả n g   b ộ   x ã   P h ú c   K h á n h . 

-  N ă m  2 0 2 5 ,  c h ỉ  đ ạ o ,  h ư ớ n g  d ẫ n  H Đ N D  h u y ệ n ,  U B M T  T ổ  q u ố c  h u y ệ n  b i ê n 
s o ạ n ,   x u ấ t   b ả n   c u ố n   k ỷ   y ế u . 

-  N ă m  2 0 2 2  -  2 0 2 3 ,  c h ỉ  đ ạ o  1 7 / 1 7  đ ả n g  ủ y  x ã ,  t h ị  t r ấ n  h o à n  t h à n h  v i ệ c  biên

soạn, rút gọn cuốn sách lịch sử đã phát hành thành tài liệu tuyên truyền, giáo dục
lịch sử Đảng, lịch sử địa phương để tuyên truyền trong các chi bộ cơ sở và làm tài

liệu tuyên truyền, giáo dục trong các nhà trường

- Tiến hành rà soát, chỉ đạo biên soạn bổ sung, tái bản đối với các công trình

lịch sử xuất bản trong giai đoạn trước năm 2012.

3. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, cơ quan, đơn vị chủ động sưu tầm, lưu trữ tư liệu
lịch sử, tăng cường công tác tuyên truyền, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử của Đảng
bộ, của ngành nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng của địa
phương, ngành trong cán bộ, đảng viên, học sinh, học viên và các tầng lớp Nhân

dân; tổ chức tuyên truyền, giáo dục các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước,
địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

4. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng cho đội ngũ

cán bộ Ban Tuyên giáo, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.

5. Kiện toàn Hội đồng thẩm định các công trình lịch sử (Quyết định 690 -
QĐ/HU). Chỉ đạo Hội đồng thực hiện các quy trình, thủ tục tẩm định các cuốn
sách lịch sử trên địa bàn theo đúng hướng dẫn, quy định.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác sưu
tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương cho cán bộ phụ

trách công tác lịch sử cấp huyện và cấp ủy cơ sở.

- Có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí biên soạn, tái bản (có bổ sung) tài

liệu lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ địa phương và các ngành. 



- Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển
hình tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, biên soạn,
giảng dạy và học tập lịch sử Đảng bộ địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 20-CT/TW
ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Chỉ thị số 40-
CT/TU, ngày 06/6/2018 của Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Lào

Cai” của huyện ủy Bảo Yên./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- BTG Huyện ủy,
- Lưu VT- VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Xuân Nhẫn



PHỤ BIỂU
(Kèm theo Báo cáo số    - BC/HU, ngày     /11/2022 của Huyện ủy Bảo Yên)

-----

Phụ lục 2
Thống kê sách lịch sử xuất bản 5 năm (2018 - 2022)

A HUYỆN ỦY BẢO YÊN

STT

Sách đã xuất bản Sách đang biên soạn (hoặc) có kế hoạch biên soạn tái

bản, bổ sung đến năm 2022
Ghi chú

Tên sách Đơn vị chịu
trách nhiệm

xuất bản

Năm xuất bản Tên sách Đơn vị chịu
trách nhiệm

xuất bản

Năm dự kiến xuất bản Ghi rõ kế hoạch
biên soạn tái

bản, bổ sung và

giai đoạn tái

bản bổ sung

1
Lịch sử Đảng bộ

huyện Bảo Yên

(1947-207)Yên

Huyện ủy Bảo
Yên

2020

2

Đảng bộ huyện
Bảo Yên 5 năm

xây dựng và

phát triển (2015
- 2020(

Huyện ủy Bảo
Yên

2020

3

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ

huyện

Huyện ủy Bảo
Yên

2021

B BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THUỘC CẤP HUYỆN

STT

Sách đã xuất bản Sách đang biên soạn (hoặc) có kế hoạch biên soạn tái

bản, bổ sung đến năm 2022
Ghi chú

Tên sách Đơn vị chịu
trách nhiệm

Năm xuất bản Tên sách Đơn vị chịu
trách nhiệm

Năm dự kiến xuất bản



xuất bản xuất bản

1

Lịch sử lực
lượng vũ trang
huyện Bảo Yên

(1950-2020)

Đảng ủy Quân sự

huyện
2023

2
Lịch sử Đảng bộ

Công an huyện
(1965-2020)

Đảng ủy Công an
huyện

2023

3

Kỷ yếu Mặt trận
Tổ quốc Việt
nam huyện Bảo
Yên (1965 -
2025)

MTTQ huyện 2025

4

Kỷ yếu Hội
đồng nhân dân

huyện (1965 -
2025)

HĐND huyện 2025

C XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

STT

Sách đã xuất bản Đang biên soạn (hoặc) có kế hoạch biên soạn tái bản, bổ

sung đến năm 2022
Ghi chú

Tên sách Đơn vị chịu
trách nhiệm xuất

bản

Năm xuất bản Tên sách
Đơn vị chịu trách

nhiệm xuất bản

Năm dự kiến
xuất bản

1

Lịch sử Đảng bộ

xã Lương Sơn
(1948 - 2018)

Đảng ủy xã

Lương Sơn
2018

Lịch sử Đảng bộ xã

Việt Tiến (1948 -
2023)

Đảng ủy xã Việt Tiến 2023

2

Lịch sử Đảng bộ

xã Xuân

Thượng (1948 -
2018)

Đảng ủy xã

Xuân Thượng
2019

Lịch sử Đảng bộ

thị trấn Phố Ràng

(1948 - 2020)
Đảng ủy thị trấn Phố Ràng 2024

3
Lịch sử Đảng bộ

xã Kim Sơn
Đảng ủy xã

Kim Sơn
2020

Lịch sử Đảng bộ xã

Phúc Khánh (1948
Đảng ủy xã Phúc Khánh 2024



(1949 - 2018) - 2020)

4

Lịch sử Đảng bộ

xã Cam Cọn
(1949 - 2018)

Đảng ủy xã

Cam Cọn
2020

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1962 - 2020) 

Đảng ủy xã Thượng Hà 2022

5

Lịch sử Đảng bộ

xã Tân Tiến
(1949 - 2019)

Đảng ủy xã

Tân Tiến
2021

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1959 - 2020) 

Đảng ủy xã Minh Tân 2022

6

Lịch sử Đảng bộ

xã Tân Dương
(1945 - 2020)

Đảng ủy xã

Tân Dương
2021

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020) 

Đảng ủy xã Yên Sơn 2022

7

Lịch sử Đảng bộ

xã Điện Quan
(1959 - 2020)

Đảng ủy xã

Điện Quan
2021

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1958 - 2020) 

Đảng ủy xã Vĩnh Yên 2022

8

Lịch sử Đảng bộ

xã Yên Sơn
(1930 - 2020)

Đảng ủy xã

Yên Sơn
2021

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1949 - 2020) 

Đảng ủy xã Cam Cọn 2022

9

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020) 

Đảng ủy xã Xuân Thượng 2022

10

Tài liệu tuyên 

truyền, giáo dục 
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020) 

Đảng ủy xã Tân Tiến 2022

11
Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

Đảng ủy xã Việt Tiến 2023

12
Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ 

Đảng ủy xã Phúc Khánh

2024



xã(1948 - 2020)

13

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020)

Đảng ủy thị trấn Phố Ràng

2024

14

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020)

Đảng ủy xã Bảo Hà

2023

15

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 -2020)

Đảng ủy xã Lương Sơn

2023

16

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1959 - 2020)

Đảng ủy xã Điện Quan

2023

17

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020)

Đảng ủy xã Nghĩa Đô

2023

18

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1948 - 2020)

Đảng ủy xã Xuân Hòa

2023

19

Tài liệu tuyên

truyền, giáo dục
lịch sử Đảng bộ xã

(1945 - 2020)

Đảng ủy xã Tân Dương

2023
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