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V ện trưởn V ện Lịc sử Đản – Học v ện C ín trị quốc

Hồ C í M n

Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân ta giành
được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng của dân tộc. Nghiên
cứu sâu sắc lịch sử Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch
sử và hoạt động đấu tranh của Đảng, tổng kết thực tiễn lịch sử dân tộc, làm sáng tỏ những
bài học; những vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam, giáo dục truyền thống cách
mạng của Đảng, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức
chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
Nhận thức sâu sắc, Lịch sử của Đảng là “một pho lịch sử bằng vàng”, là một tài sản
vô c ng quý báu của Đảng và dân tộc, đ nâng cao chất lượng và hiệu quả c ng tác Lịch
sử Đảng, ngày 20-01-2018, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 20 “về t ếp tục tăn cườn nân c o
c ất lượn n
n cứu b n soạn tu n tru ền áo dục lịc sử Đản ”. Chỉ thị số 20CT/TW th hiện nhận thức mới, tư duy mới của Đảng và sự quan tâm đặc biệt của Ban Bí
thư đối với c ng tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong giai
đoạn mới. Đ thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, trước tiên chúng ta phải nắm chắc
nội dung Chỉ thị, đặc biệt là sự phát tri n về nhận thức và những đi m mới của Chỉ thị số
20-CT/TW so với Chỉ thị số 15-CT//TW. Điều đó được th hiện ở những đi m sau:
ứ n ất nếu như Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư mới tập trung vào công
tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng, thì Chỉ thị số 20-CT/TW đã khẳng định nội hàm
c ng tác Lịch sử Đảng rộng hơn, kh ng chỉ là c ng tác nghiên cứu, biên soạn mà phải
trên cơ sở kết quả nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, tăng cường và nâng cao
chất lượng côn tác tu n tru ền áo dục nhằm bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng,
làm cho Lịch sử Đảng thấm sâu vào tâm trí của mỗi cán bộ, đảng viên và đ ng đảo quần
chúng nhân dân, tạo động lực và năng lực nội sinh đ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, c ng
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ nhận thức đó, c ng với việc khẳng định
“tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng”, Ban Bí
thư nhấn mạnh đến c ng tác “tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
ứ
từ thực tế nhận thức và sự quan tâm của Đảng cũng như toàn xã hội chưa
tương xứng với vị trí, tầm quan trọng của nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục
lịch sử Đảng, Ban Bí thư yêu cầu phải: “Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn
Đảng và toàn xã hội, trước hết là của người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính
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quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th chính trị - xã hội các cấp về vị trí, tầm quan
trọng của c ng tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với
c ng tác xây dựng Đảng trong tình hình mới”.
Đi m khác so với Chỉ thị số 15-CT//TW là Ban Bí thư cho rằng, đ tạo ra sự
chuy n biến thực sự trong nhận thức cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả c ng tác
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng thì người đứng đầu cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn th quần chúng phải nhận thức đúng đắn, sâu
sắc về về vị trí, tầm quan trọng của c ng tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo
dục lịch sử Đảng.
Ban Bí thư khẳng định, làm tốt c ng tác này kh ng chỉ đóng góp trực tiếp đối với
c ng tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay, mà còn “phát huy truyền thống, lịch sử
vẻ vang của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng,
toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát tri n
và bảo vệ Tổ quốc”.
ứ b , đi m mới của Chỉ thị số 20-CT/TW là ngoài việc giao nhiệm vụ chung
cho cấp ủy, Ban Bí thư đã giao “trách nhiệm trực tiếp và thường xuyên là thường trực
cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với c ng tác lịch sử Đảng”. Chủ trương
này đòi hỏi thường trực cấp ủy các cấp phải sát sao hơn nữa trong chỉ đạo c ng tác lịch
sử Đảng nhằm tạo ra sự chuy n biến về chất đối với c ng tác nghiên cứu, biên soạn,
tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng chú trọng đến tính toàn diện của c ng tác
Lịch sử Đảng, bao gồm: c ng tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu; c ng tác nghiên cứu, biên soạn,
xuất bản; c ng tác tuyên truyền, giáo dục. Các nội dung đó gắn kết chặt ch và bổ sung
cho nhau, tạo điều kiện đ nâng cao chất lượng và hiệu quả các c ng trình Lịch sử Đảng.
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về t ếp tục đổ mớ sắp xếp tổ c ức bộ má củ ệ t ốn
c ín trị t n ọn oạt độn
ệu lực ệu quả”, mặc d kh ng đề cập đến việc tăng
cường tổ chức, bộ máy và cán bộ, song Ban Bí thư đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ và đảm bảo cơ sở vật chất cho c ng tác Lịch sử Đảng. Ban Bí
thư nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng “chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
làm c ng tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, có bản lĩnh chính trị và
tinh thần trách nhiệm cao; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cần thiết cho c ng
tác quan trọng này”.
ứ tư đ nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khách quan, khoa học của các c ng
trình Lịch sử Đảng nói riêng và c ng tác Lịch sử Đảng nói chung, Ban Bí thư chỉ rõ một
số vấn đề quan trọng:
- Mở rộng loại hình các c ng trỉnh Lịch sử Đảng. Bên cạnh các c ng trình chính sử
thì phải quan tâm nghiên cứu: b n n n sự k ện Lịc sử Đản văn k ện Đản và các côn
trìn n
n cứu về qu n ệ quốc tế củ Đản . Trên thực tế, các c ng trình khoa học này
là sự bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần tái hiện đầy đủ, toàn diện, khách quan sự ra đời,
lãnh đạo cách mạng của Đảng và các Đảng bộ địa phương. Ở cấp Trung ương, Ban Bí thư
đã nhất quán chỉ đạo theo tinh thần này. Việc đề cập đến trong Chỉ thị lần này n n loạ
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ìn côn trìn Lịc sử Đản là định hướng đ các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện tại
địa phương mình.
- Chú trọng c ng tác sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu, đặc biệt là khai thác tư
liệu Lịch sử Đảng ở nước ngoài và khai thác tư liệu qua phỏng vấn nhân chứng lịch sử;
đồng thời, coi trọng lưu trữ tài liệu theo phương pháp hiện đại “số hóa”. Chủ trương này
của Ban Bí thư là sự khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của c ng tác tư liệu đối với
c ng tác Lịch sử Đảng, đúng như đồng chí Trương Chinh, nguyên Trưởng ban Nghiên
cứu Lịch sử Đảng Trung ương đã chỉ rõ: C ng tác tư liệu và c ng tác nghiên cứu, biên
soạn là 2 lá phổi của cơ th , song c ng tác tư liệu phải đi trước một bước”.
- Đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng theo hướng gắn liền
với nghiên cứu, phát tri n và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sưu tầm
tư liệu lịch sử Đảng ở nước ngoài và nghiên cứu lịch sử một số đảng cầm quyền trên thế
giới.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng lu n kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát tri n ph hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Nhờ quán
triệt quan đi m đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, gian khổ đấu tranh
giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.Trong điều kiện
mới, đổi mới phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc là phải
tiếp cận những phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành như: chính trị, kinh tế, xã
hội học… nhằm phục dựng lịch sử một cách phong phú, sinh động, đa chiều. Đổi mới
nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng phải gắn liền với phát tri n và vận dụng sáng tạo chủ
nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc nghiên cứu lịch sử một
số đảng cầm quyền trên thế giới còn hạn chế do mối quan hệ hợp tác quốc tế của Đảng và
nhà nước chưa được mở rộng. Trong bối cảnh hiện nay, c ng tác đối ngoại, hợp tác quốc
tế của Đảng và Nhà nước ngày càng sâu rộng heo hướng đa phương hóa, đa dạng
hóa.Tình hình đó, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, sưu
tầm tư liệu lịch sử Đảng ở nước ngoài, góp phần làm sáng tỏ và đầy đủ hơn hoạt động
phong phú của Đảng. Trong bối cảnh mới, Đảng ta cũng rất cần học hỏi, nghiên cứu c ng
cuộc cách mạng xây dựng và phát tri n đất nước của các nước, các đảng cầm quyền trên
thế giới. Vì vậy, cần phải tăng cường nghiên cứu lịch sử một số đảng cầm quyền trên thế
giới đ đúc rút, học tập các kinh nghiệm phục vụ cho c ng tác lãnh đạo của Đảng.
- Mở rộng hợp tác quốc tế trong sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu khoa học và
giới thiệu, quảng bá Lịch sử Đảng. Đây là đi m mới nổi bật của Chỉ thị số 20-CT/TW so
với Chỉ thị số 15-CT/TW. Trong bổi cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới thì sự
hội nhập của nền sử học nói chung và khoa học Lịch sử Đảng vừa là yếu tố vừa mang
tính khách quan, vừa là đòi hỏi cấp bách đ tiếp cận những nguồn tư liệu quý và nghiên
cứu những khoảng trống trong Lịch sử Đảng; đồng thời, tạo cơ hội đ học hỏi các
phương pháp nghiên cứu mới và những đối tượng nghiên cứu mới, góp phần nâng cao
chất lượng và hiệu quả c ng tác Lịch sử Đảng. Trong bối cảnh mới, việc giới thiệu với
bạn bè quốc tế về lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc là hết sức cần thiết đ bạn bè quốc
tế hi u đúng về lịch sử của Đảng và dân tộc; từ đó, tăng cường sự hi u biết lẫn nhau giữa
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các quốc gia, dân tộc, tạo tiền đề đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các
nước trên thế giới.
T ứ năm nhận rõ những bất cập trong c ng tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng,
Chỉ thị số 20-CT/TW nhấn mạnh đến “c ng tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng trong
Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ”. Đây là nội dung hoàn toàn mới so với Chỉ số
15 - CT//TW. Điều này th hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với việc giáo dục
truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự t n, tự hào dân tộc trên cơ sở thấm
nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích
nước nhà Việt Nam”. Đó cũng là cách thức đ hòan thiện nhân cách của mỗi người con
đất Việt. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đ “hội nhập” mà kh ng “hòa tan”, giữ gìn
bản sắc dân tộc thì việc tuyên truyền, giáo dục cho mỗi người dân am hi u lịch sử của
Đảng và dân tộc là việc làm cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc. Bởi l , giữ gìn “truyền thống”
và bản sắc dân tộc chính là phát huy sức mạnh mềm - sức mạnh nội sinh của dân tộc và
đất nước trong bối cảnh mới.
Đ c ng tác tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng đạt hiệu quả, Ban Bí thư yêu cầu
Ban cán sự Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục phải tiến hành một cách hệ
thống, bài bản và ngay từ đối tượng học sinh phổ th ng, bằng cách “đưa nội dung Lịch sử
Đảng lồng ghép vào nội dung giáo dục Lịch sử dân tộc, giáo dục c ng dân trong hệ thống
giáo dục quốc dân”. Chủ trương này là sự định hướng sát sao của Đảng, khắc phục những
hạn chế trong thời gian trước đó của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng chương
trình học tập Lịch sử Đảng của các cấp học.
C ng với việc tăng cường c ng tác tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng, Ban Bí
thư chỉ rõ: th ng qua kết quả nghiên cứu Lịch sử Đảng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng đi đ i với phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan đi m sai trái, th địch;
đấu tranh chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng
Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan đi m của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước; phủ định sự thật lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng; vạch trần thủ đoạn thổi
phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong c ng tác xây dựng Đảng,
trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia r nội bộ,
chia r khối đại đoàn kết dân tộc.
ứ sáu về việc tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình phối
hợp tổ chức thực hiện Chỉ số 15 - CT/TW, nhằm xác định rõ nhiệm của các bộ, ngành và
các cơ quan, Chỉ thị số 20 - CT/TW đã phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp của
các cơ quan liên quan đối với c ng tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch
sử Đảng. Trong đó:
-B

T

T

,

Định hướng tư tưởng.
Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục Lịch
sử Đảng.
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Chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan giúp Ban Bí thư nắm tình hình và hàng
anwm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.
- H

C

H C

M

Chủ trì phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan liên quan trong quá
trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
Đ n đốc, ki m tra, tổng kết c ng tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
Thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng địa phương.
-V
L
sử Đả
ộ H
quan chuyên m n đầu ngành, có nhiệm vụ:

C

H C

M

là cơ

Sưu tầm, quản lý tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.
Chỉ đạo chuyên m n, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn.
Thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng các địa phương.
-B
sự đả Bộ G
d
à Đà ạ chỉ đạo đưa nội dung lịch sử Đảng
lồng ghép vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giáo dục c ng dân trong hệ thống giáo
dục quốc dân.
Việc xác định rõ nhiệm vụ và cơ chế phối hợp đối với các bộ, ngành và các cơ
quan liên quan đã phân định rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng chống chéo, góp phẩn
nâng cao hiệu quả c ng tác Lịch sử Đảng.
* *
*
Đ thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng
cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ nghiên cứu và
giảng dạy Lịch sử Đảng phải quán triệt những nội dung mới của Chị thị, nhìn nhận sâu sắc
nội hàm của c ng tác Lịch sử Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH,
HĐH và hội nhập quốc tế.
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