ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
*
Số 667 - CV/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 8 năm 2022

V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện
Chỉ thị 20 của Ban Bí thư

Kính gửi: Các đảng ủy, chi bộ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày
18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng
cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”,
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các
đảng ủy, chi bộ cơ sở báo cáo (theo biểu mẫu kèm theo) và gửi về Đảng ủy
Khối trước ngày 30/8/2022.
Đề nghị các đảng ủy, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện!
Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Đảng ủy Khối, (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
ĐUK các CQ và DN tỉnh
11/08/2022 14:58:31

Nguyễn Trọng Vân

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ VÀ DN TỈNH
ĐẢNG ỦY/ CHI ỦY …
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày

tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất
lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”
(đề nghị báo cáo ngắn gọn)
----1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
2. Công tác biên soạn lịch sử của ngành, cơ quan, doanh nghiệp
- Đã biên soạn (đến năm nào ?)
- Đã có kế hoạch
- Chưa biên soạn
3. Những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện
4. Kế hoạch thời gian tới
Dự kiến mốc thời gian biên soạn
5. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

