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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003
của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản,
phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới
-----

Thực hiện Công văn số 6378-CV/BTGTW, ngày 03/5/2019 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số
20-CT/TW của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình báo cáo kết quả
15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính
trị trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 20-CT/TW) như sau:
I- Khái quát đặc điểm, tình hình địa phương
Hòa Bình là tỉnh miền núi nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc,
tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và giáp với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Hà Nam,
Ninh Bình, Thanh Hoá. Tỉnh có diện tích tự nhiên gần 4.600 km2; dân số trên
83 vạn người, gồm 06 dân tộc chính cùng sinh sống: Mường, Kinh, Thái,
Dao, H’Mông, Tày; gồm 10 huyện, 01 thành phố thuộc tỉnh với 210 xã,
phường, thị trấn trong đó: 99 xã đặc biệt khó khăn, xã vùng CT 229 và xã
thuộc diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; 23 xã thuộc vùng
lòng hồ sông Đà.
Hiện nay, các cấp trong toàn tỉnh có 31.796 cán bộ, công chức, viên chức.
Trong đó, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên là:
20.019 người, bằng 63% (trình độ tiến sỹ và tương đương 51 người; trình độ
thạc sỹ và tương đương 957 người; đại học 12.282 người; cao đẳng 6.729
người). Về lý luận chính trị có 711 người có trình độ cử nhân và cao cấp, 1.275
người có trình độ trung cấp, 2.341 người có trình độ sơ cấp. Về cơ cấu độ tuổi,
số công chức, viên chức (trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên) có độ tuổi 35
trở xuống là 4.066 người, chiếm 20%; từ 35 - 45 là 7.111 người, chiếm 35%;
trên 45 là 8.951 người, chiếm 45%. Trong đó, nữ có 12.047 người, chiếm trên
60%; công chức, viên chức người dân tộc thiểu số là 8.649 người, chiếm 43%.
Toàn tỉnh có 638 đơn vị, trường học1; 01 trung tâm giáo dục thường
xuyên tỉnh, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên huyện, 01 trung
Có 225 trường Mầm non (trong đó có 7 trường mầm non tư thục); 132 trường Tiểu học (trong đó có 3
trường PTDTBT); 116 trường THCS (trong đó có 6 trường PTDTBT); 102 trường TH&THCS (trong đó
có 4 trường PTDTBT TH&THCS); 1 trường PTCS, 02 trường PTDTNT THCS; 10 trường PTDTNT
1
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tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp - ngoại ngữ, tin học và 210 trung tâm
học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, có 6 trường mầm non ngoài
công lập và 01 trường phổ thông liên cấp thành lập trong tháng 5/2018.
Trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có nhà xuất bản, chỉ có các hoạt động
in ấn và xuất bản của các ngành phục vụ chức năng, nhiệm vụ được giao và
công tác tuyên truyền.
II- Kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
1- Việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị
Ngay sau khi có Chỉ thị số 20-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ
đạo triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ, thông qua Hội nghị cán bộ chủ
chốt, Tỉnh ủy đã quán triệt toàn văn Chỉ thị đến cán bộ chủ chốt các ban, sở,
ngành của tỉnh, của huyện, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác lãnh đạo,
quản lý xuất bản, báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông, giám đốc, tổng
biên tập các báo, đài; lãnh đạo các cơ quan có xuất bản bản tin định kỳ. Chỉ
đạo các cấp các ngành liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch
thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý và nâng cao chất lượng
công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn
Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu giúp
cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc xuất bản các ấn phẩm trên địa bàn và
tăng cường công tác xuất bản đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất
lượng giáo dục, văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản, đảm
bảo đủ các loại sách và tài liệu đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc
khác nhau. Chăm lo phát triển nhu cầu văn hoá đọc của các tầng lớp Nhân
dân, tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản đảm
bảo đáp ứng đầy đủ, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông
thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; ban hành cơ chế quản lý
phù hợp, có hiệu quả đối với lực lượng tham gia hoạt động xuất bản, in và
phát hành ngoài quốc doanh.
Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền về
các quy định của công tác xuất bản: Luật xuất bản, các quy định về in các sản
phẩm không phải là xuất bản phẩm; hướng dẫn in các thông tin trên lịch; quy
chế lưu chiểu xuất bản phẩm; quy chế sử dụng ảnh trong tranh cổ động và bìa
xuất bản phẩm; quy chế liên kết trong hoạt động in xuất bản phẩm,...

THCS&THPT; 01 trường PTDTNT THPT; 36 trường THPT; 10 Trung tâm GDNN, GDNN-GDTX
huyện; 01 Trung tâm GDTX tỉnh; 01 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, Hướng nghiệp - Ngoại ngữ và Tin
học; 01 trường Cao đẳng Sư phạm.
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Hằng năm, Bưu điện tỉnh đánh giá tình hình phát hành, đặt mua báo, tạp
chí của Đảng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đề
xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị
số 20-CT/TW. Thông qua việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số
20-CT/TW đã làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ trực tiếp
làm công tác lãnh đạo, quản lý nhận thức được tầm quan trọng của công tác
xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, các hoạt động liên quan đến hoạt
động xuất bản.
2- Kết quả đạt được
2.1- Công tác quản lý hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất
bản, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt công tác quản lý và hướng dẫn
cho các tổ chức, cá nhân thực hiện những quy định về hoạt động xuất bản,
kinh doanh xuất bản phẩm. Quản lý tốt việc lưu chiểu xuất bản phẩm; công
tác quản lý các hoạt động in, phát hành, thanh tra, kiểm tra được tiến hành
thường xuyên, qua đó hạn chế những sai sót trong lĩnh vực xuất bản.
Công tác quản lý Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây
dựng các văn bản quản lý và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực xuất bản, in,
phát hành. Việc cấp phép tài liệu không kinh doanh thực hiện chặt chẽ, đúng thủ
tục, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao
đời sống tinh thần của Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tổ
chức các lớp nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Xuất bản và các
văn bản hướng dẫn thi hành làm cơ sở triển khai trong thực tiễn.
Các cơ quan, đơn vị xuất bản ấn phẩm đều được kiểm duyệt nội dung,
các ấn phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích chức năng, nhiệm vụ của của các
cơ quan đơn vị, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước mới được cấp giấy phép xuất bản.
2.2- Việc thực hiện các nhiệm vụ xuất bản phục vụ công tác tuyên truyền
Hoạt động xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị tư tưởng, đáp ứng nhu
cầu đọc của Nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt
động xuất bản kinh doanh; các cấp, các ngành đã có chính sách và cơ chế phù
hợp để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa. Bình quân hằng năm Sở Thông tin và Truyền thông
tiếp nhận và cấp phép cho 70 đến 80 xuất bản phẩm.
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Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 2 tờ báo: Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ
Hòa Bình và có 11 cơ quan xuất bản bản tin hằng quý, hằng tháng2.
Từ khi mới tái lập tỉnh, Báo Hòa Bình phát hành được 2.000 tờ/kỳ; năm
1992 lên 2.500 tờ/kỳ, năm 1993 lên 3.000 tờ/kỳ, năm 1994 lên 3.500 tờ/kỳ, từ
năm 1995 đến 2002 lên 4.500 tờ/kỳ, từ năm 1991 đến 1997 Báo xuất bản tuần 2
kỳ, báo 4 trang; từ 1997 đến năm 2002 Báo xuất bản tuần 3 kỳ, báo 8 trang; Từ
4/2002 đến tháng 12 năm 2011 số lượng phát hành được nâng từ 3 kỳ lên 4
kỳ/tuần, số lượng phát hành bình quân 5.100 tờ/kỳ, số chủ nhật hằng tuần từ
tháng 3/2011 các số báo được in 4 màu trang 1 và trang 8. Từ ngày 01/10/2015
số lượng phát hành được nâng từ 5 kỳ lên 6 kỳ/tuần và các số báo được in 4
màu trang 1 và trang 8. Số lượng phát hành 7.100 tờ/kỳ. Duy trì cấp 800 tờ/kỳ
cho 60 xã, 475 xóm bản đặc biệt khó khăn. Từ tháng 01/2012 cấp cho 189 điểm
Bưu điện văn hoá xã số lượng là 387 tờ, mỗi điểm 2 tờ. Báo Hòa Bình đã phối
hợp với ngành Bưu điện phát hành báo đến với bạn đọc trong ngày.
Báo Văn nghệ Hòa Bình định kỳ xuất bản 2 kỳ/tháng, số lượng phát hành
1.500 tờ/kỳ. Từng bước đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, thực sự là diễn đàn
của hội viên, đồng thời là phương tiện đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến
với bạn đọc. Trong những năm gần đây các hội viên Hội văn học nghệ thuật
tỉnh đã xuất bản 38 tập thơ; 11 tập truyện ký và tiểu thuyết; 12 tập nghiên
cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản Bản tin sinh hoạt chi bộ 12 số/năm,
số lượng phát hành 5.000 cuốn/số; Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở
Khoa học và Công nghệ xuất bản 12 số/năm, mỗi số 300 cuốn; Tạp chí lý
luận Người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh xuất bản 4 số/năm, mỗi số 300
cuốn; Nội san Trường Chính trị tỉnh xuất bản 4 số/năm, mỗi số 140 cuốn;
Thông tin tuổi trẻ Hòa Bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
xuất bản 6 số/năm.
Ban Dân vận Tỉnh ủy xuất bản thông tin Dân vận Hòa Bình 4 số/năm;
Bản tin hoạt động Hội, Hội Nông dân tỉnh xuất bản 6 số/năm; Bản tin Tư
pháp, Sở Tư pháp xuất bản 6 số/năm; Thông tin phụ nữ Hòa Bình, Hội Liên
hiệp phụ nữ tỉnh xuất bản 4 số/năm; Tập san Hòa Bình toàn cảnh, Sở Thông
tin và Truyền thông xuất bản 4 số/năm; Bản tin Công thương Hòa Bình, Sở
Công thương xuất bản 6 số/năm.
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về
“tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng
2

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị tỉnh,
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương.
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sản Việt Nam”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 22/10/2002 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử
đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, các cấp, các ngành đã xuất bản
hàng trăm ấn phẩm lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng. Đến
nay, 100% các huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc tỉnh đã biên soạn và
xuất bản lịch sử đảng bộ đến năm 2000; 50% các xã, phường, thị trấn, các
ngành đã biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ và truyền thống của ngành.
Hiện nay đã có 03 huyện (Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong) đã biên soạn tài
liệu giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương dành cho các cơ sở giáo dục.
Tỉnh ủy đã biên tập, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện cuốn Lịch sử
đảng bộ Tỉnh Hòa Bình (giai đoạn 1929 - 2010) phát hành vào dịp kỷ niệm
125 ngày thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã xuất bản cuốn kỷ yếu hội thảo “85 năm thế giới công nhận nên
Văn hóa Hòa Bình”; tài liệu dạy và học chữ Mường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đã xuất bản cuốn “Lịch sử tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển”
dạng hỏi - đáp. Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau;
các ấn phẩm lịch sử phát hành là tài liệu quý giá, quan trọng giúp cán bộ,
đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, hiểu rõ hơn về truyền thống, lịch sử vẻ
vang của tỉnh Hòa Bình qua từng thời kỳ lịch sử; khơi dậy và tuyên truyền
cho thế hệ sau những truyền thống quý báu, một thời hào hùng của cha anh,
những cống hiến của thế hệ đi trước cho sự nghiệp xây dựng và phát triển
tỉnh Hòa Bình, những đóng góp của Hòa Bình vào sự nghiệp xây dựng, bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu, cung cấp thông tin về
các di tích, địa chỉ danh thắng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại trên các phương
tiện thông tin đại chúng và sách, báo. Năm 2005 tỉnh đã cho xuất bản cuốn
sách “Địa chí Hòa Bình”, giới thiệu tổng quan về tỉnh Hòa Bình. Cuốn Người
Mường ở Hòa Bình có giá trị tích cực nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển,
bản sắc văn hoá, cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống con người các dân tộc Hòa
Bình với bạn bè quốc tế. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi xúc tiến đầu
tư, năm 2005 tỉnh đã cho xuất bản cuốn “Hòa Bình - thế và lực mới trong thế
kỷ 21” bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Năm 2019 bổ sung, tái bản cuốn địa chí
tỉnh Hòa Bình.
2.3- Về lĩnh vực in
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 100 cơ sở in. Sản lượng sản phẩm in
tăng bình quân 10% năm, năm 2018 đạt khoảng 85 triệu trang in; chất lượng
các sản phẩm in ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu in ấn của các tổ
chức và cá nhân.

6

2.4- Về lĩnh vực phát hành sách
Toàn tỉnh có 13 điểm phát hành sách tại các huyện, thành phố của 2
công ty: Công ty cổ phần Sách - Văn hoá tổng hợp; Công ty Cổ phần sách và
thiết bị trường học Hòa Bình.
Thư viện tỉnh duy trì việc luân chuyển sách báo phục vụ nhu cầu bạn
đọc, đã tổ chức hàng trăm đợt trưng bày sách, báo, tạp chí với nhiều chủ đề
khác nhau như: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Âm vang Điện Biên, Địa chí
Hòa Bình,...; mở cửa phục vụ hàng triệu lượt bạn đọc, hàng triệu lượt sách
báo được luân chuyển; cập nhật, đưa các thông tin về khoa học - xã hội lên
trang website của Thư viện tỉnh để giới thiệu và phục vụ nhu cầu bạn đọc.
Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã,
phường, thị trấn; Quyết định số 47-QĐ/BTGTW, ngày 28/2/2011 của Ban
Tuyên giáo Trung ương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng sách
trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TG ngày 5/9/2011 hướng
dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn.
Từ năm 2011 đến nay các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong danh mục
được trang bị sách đã tiếp nhận sách theo Đề án như sau:
Năm 2011: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 01 bộ; các Trung tâm bồi dưỡng
chính trị huyện, thành phố 01 bộ; các thư viện huyện, thành phố 01 bộ; Ban
Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy 01 bộ; các xã, phường, thị trấn 02 bộ sách
với 69 đầu sách.
Năm 2012 - 2013: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các
huyện ủy, thành ủy; thư viện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện,
thành phố; đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp nhận 03 đợt, sách do Trung
ương trang bị, mỗi đơn vị 86 đầu sách; 01 đĩa CD ROM.
Năm 2014 - 2015: Mỗi đơn vị tiếp nhận 01 đợt với 25 đầu sách. Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; thư viện và
Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố 01 bộ; đảng ủy các xã,
phường, thị trấn tiếp nhận mỗi đơn vị tiếp nhận 02 bộ.
Năm 2016 - đến nay: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các
huyện ủy, thành ủy; thư viện và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện,
thành phố; đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp nhận 03 đợt sách do Trung
ương trang bị, mỗi đơn vị 32 đầu sách.
Đến nay các đầu mối được trang bị sách đều đã nhận được sách theo đề
án của Trung ương. Sách trang bị cho cơ sở được nhiều người quan tâm, đọc
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và nghiên cứu để tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật phục vụ
cho công tác, sản xuất, kinh doanh.
Căn cứ vào hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử dụng sách được
trang bị theo Đề án, sau khi nhận được các ấn phẩm, Đảng ủy các xã,
phường, thị trấn giao văn phòng cấp ủy vào sổ tiếp nhận các danh mục đầu
sách được cấp để đảm bảo việc theo dõi, quản lý và khai thác, sử dụng sách;
phân loại đầu sách theo chuyên mục của từng ban, ngành. Tại các địa
phương, cơ sở xã, phường do điều kiện chưa có phòng đọc riêng nên sách
được trang bị theo Đề án chủ yếu được bố trí lồng ghép đặt trong Tủ sách
pháp luật của Ủy ban Nhân dân các xã, phường. Đa số ở các xã, phường, thị
trấn sách được trang bị thường đặt 01 bộ ở văn phòng Đảng ủy để làm tư liệu
phục vụ việc khai thác, sử dụng của cán bộ, công chức xã, phường; 01 bộ còn
lại được đặt tại Trung tâm học tập cộng đồng để cán bộ, đảng viên và Nhân
dân đến nghiên cứu, tìm hiểu.
Một số địa phương tổ chức luân chuyển sách được trang bị trong Đề án
đến các tổ dân phố, làng, bản, thôn, xóm để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của
Nhân dân. Sách luân chuyển về các tổ dân phố, làng, bản, thôn, xóm chủ yếu
được đặt tại tủ sách của Nhà văn hóa các khu dân cư và giao cho Bí thư chi bộ và
Tổ trưởng, trưởng xóm, bản tại các khu dân cư có trách nhiệm quản lý, bảo quản.
Đối tượng khai thác, tìm hiểu sách được trang bị trong Đề án chủ
yếu là cán bộ, đảng viên, công chức của các xã, phường, thị trấn và một
bộ phận là cán bộ hưu trí, thuộc các chi bộ, ban ngành, đoàn thể ở các tổ
dân phố, thôn, xóm, bản của địa phương.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành
ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp nhận nguồn
sách của Trung ương, đăng ký và bảo quản sách theo quy định của Nhà nước
về tài sản công, xây dựng kế hoạch bảo quản, khai thác, sử dụng sách có hiệu
quả. Sách trang bị cho cơ sở được nhiều người quan tâm, đọc và nghiên cứu
để tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác,
sản xuất, kinh doanh. Nội dung các cuốn sách rất thiết thực và bổ ích cho đội
ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn và Nhân dân, cung cấp thông tin chính thống
cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cập nhật những thông tin mới nhất về
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ
biến kiến thức, kỹ năng thực hành rất bổ ích cho cán bộ, đảng viên và Nhân
dân ở cơ sở. Góp phần vào việc thực hiện chủ trương đưa thông tin về cơ sở
và hướng về cơ sở, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân,
đẩy lùi các hoạt động chống phá, xuyên tạc, thổi phồng các vấn đề bức xúc
trong Nhân dân, truyền đạo trái pháp luật, đập tan âm mưu, thủ đoạn diễn
biến hòa bình của các thế lực thù địch.
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III- Đánh giá chung
1- Ưu điểm
Các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác định công tác xuất bản, phát hành sách
lý luận, chính trị là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước
và Nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích luỹ và truyền bá các giá trị tinh thần, góp
phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới
quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học; xây dựng đạo đức, lối sống và phát
triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần đào
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập. Hoạt động xuất bản,
phát hành sách lý luận, chính trị đã khẳng định và phát huy các giá trị văn hoá
dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
và đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, lệch lạc.
Hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã góp phần quan
trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân
dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, đã có những chính sách và
cơ chế phù hợp để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác xuất bản trên
địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, góp phần hạn chế thấp nhất những
xuất bản phẩm xấu, độc lưu hành trên địa bàn.
2- Hạn chế
Hoạt động xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu đọc của Nhân
dân trên địa bàn tỉnh còn ít, chủ yếu là các bản tin; thể loại sách nghiên cứu
tổng kết thực tiễn còn hạn chế.
Một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện việc nộp lưu chiểu theo quy định,
gây khó khăn cho việc quản lý, đọc kiểm tra lưu chiểu trước khi phát hành.
Một số tổ chức, cá nhân do không nắm được các quy định của Luật Xuất
bản nên đã chế bản cho in các ấn phẩm mà chưa được Sở Thông tin và
Truyền thông cấp phép.
3- Nguyên nhân của những hạn chế
Hiệu quả công tác tuyên truyền về Luật Xuất bản và các quy định về
hoạt động xuất bản chưa thường xuyên, liên tục, rộng rãi.
Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở in chưa được thực hiện nghiêm túc.
Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý các hoạt động xuất bản phát hành
sách lý luận, chính trị còn thiếu và yếu.
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4- Một số kinh nghiệm
Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của các cấp ủy Đảng,
chính quyền là nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả công
tác xuất bản, phát hành sách lý luận.
Hai là, ở những địa phương xây dựng được kế hoạch, xác định cụ thể mục
tiêu, giải pháp thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể trong kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện thì hiệu quả công tác
xuất bản, phát hành sách lý luận sẽ đạt kết quả tốt.
Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời đánh giá, tổng kết
rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn. Thực hiện
tốt công tác khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong tổ chức thực hiện công tác xuất bản, phát hành sách lý luận.
IV- Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới
1- Phương hướng
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo
Tỉnh ủy Hòa Bình xác định hoạt động xuất bản phải coi trọng việc phục vụ
nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân, đồng thời
phải thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ
chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác xuất bản, phát hành sách
lý luận, chính trị. Tiếp tục xây dựng những chính sách và cơ chế phù hợp để
xuất bản hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm cho công tác xuất
bản, phát hành sách lý luận, chính trị trở thành một lĩnh vực hoạt động tư
tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước. Các ấn phẩm sách lý luận, chính trị góp
phần tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí,
phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan
cách mạng và khoa học của xã hội; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển
toàn diện nhân cách con người Việt Nam; góp phần đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập.
2- Nhiệm vụ
2.1- Nâng cao chất lượng toàn diện các xuất bản phẩm, phát hành sách
lý luận, chính trị, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục,
văn hoá và sự đa dạng, hấp dẫn của ấn phẩm xuất bản; đảm bảo đủ các loại
sách và tài liệu đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người đọc khác nhau.
2.2- Chăm lo phát triển nhu cầu văn hoá đọc của các tầng lớp Nhân dân,
tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành xuất bản đảm bảo đáp
ứng đầy đủ, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông thôn, vùng
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sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Phát triển hệ thống sách song ngữ, xuất
bản nhiều sách bằng tiếng dân tộc với trình độ thích hợp, đáp ứng nhu cầu của
đồng bào các dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch triển
khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình”.
2.3- Huy động các nguồn lực xã hội cho xuất bản và phát hành sách
phục vụ đông đảo Nhân dân. Xây dựng, ban hành cơ chế quản lý phù hợp, có
hiệu quả đối với lực lượng tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành
ngoài quốc doanh.
2.4- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất
bản, in, phát hành sách; rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dụng các văn bản
pháp luật, cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất để quản lý hoạt động xuất
bản.
2.5- Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực để phát triển sự
nghiệp xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, in và phát hành; khai thác
các nguồn lực, tiến hành hợp tác, liên doanh, liên kết (trong và ngoài nước)
để tăng cường nguồn lực cho xuất bản, in và phát hành; tăng nguồn kinh phí
mua sách cho các thư viện, đảm bảo thư viện trở thành trung tâm bồi dưỡng
và phát triển nhu cầu văn hoá đọc của quần chúng.
2.6- Các xã, phường, thị trấn xây dựng tủ sách pháp luật, sách phổ biến
kiến thức, sách giáo dục truyền thống,... có cơ chế trao đổi, luân chuyển sách,
đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để việc văn hóa đọc trở thành nề nếp trong
cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nơi nhận:
- Vụ Báo chí-Xuất bản, BTGTW,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các cơ quan tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU+CV,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Email: BITHU@TUHOABINH
Cơ quan: Tỉnh ủy Hòa Bình
Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy
Bùi Văn Tỉnh

