
BAN CHAP HANH TRUNG UONG BANG CONG SAN VI1T NAM 
BAN CAN S1BANGBQ NQIVJ 

S: -BC/BCSD HàNi,ngày8Qtháng 5 nàm 2019 

BAO CÁO 
Tong kt 15 näm thirc hin Chi thi soA 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 cüa Ban Bi thir 

ê "nâng cao chat lirçrng, Wu qua Ong tic xuât bàn, phát hành sách I 1un, 
chinh trj trong tmnh hInh mó'i" 

Thirc hin Cong van s 6380-CV/BTGTW, ngày 03/5/2019  cüa Ban Tuyên 
giáo Trung ixcng ye báo cáo tong kêt 15 11am thirc hin Chi thi so 20-CT/TW, 
ngày 27/01/2003 cüa Ban BI th-LT ye "nâng cao chat luqng, hiu qua cong tác 
xuât ban, phát hành sách 15' 1un, chinh trj trong tInh hInh mdi" (sau day viêt tat 
là Chi thi so 20-CT/TW), Ban Can six dàng BO Ni vu báo cáo nhUng kêt qua 
chü yêu dd dat duyc nhu sau: 

I- Bc dim tInh hInh 
B6 Ni vi là Co quan cüa ChInh phü, thirc hin chirc nng quin 15' nhà nixóc 

ye các ngành, linh vrc: To chrc hành chinh, sr nghip nhà nuc; chinh quyên 
dja phucmg, dja giâi hành chinh; can b, cOng chrc, viên chirc nhà rnthc; dào 
tao, bôi duong ye chuyên ngành hành chinh và quàn 15' nhà niic; hi, to chüc 
phi chinh phü; thi dua, khen thithng; ton giáo; van thu, km trü nhà nrnc; thanh 
niên và quàn 15' nhà nixâc dôi vâi các djch vi cOng thuc lTnh vrc quân 15' nha 
nuâc cüa B 0^ theo quy djnh cüa pháp luQtt duçic quy dnh tai  Nghj djnh so 
34/2017/ND-CP ngày 03/4/2017 cüa ChInh phU quy djnh chic nàng, nhim v11, 
quyên hin và co câu tO cht'rc cüa B Ni vii. Co câu tO chüc cüa Bô NOi  vi hin 
nay gôm Co 22 don vi thuc và trrc thuc B, trong do Ban Ton giáo ChInh phü 
có don vi trrc thuc là Nhà xuât bàn Ton giáo. 

II- Bánh gia kt qua chü yu dt thrçrc 
1- Cong tac pho bien, quan triçt Chi th! so 20-CT/TW 
Ban Can six dàng B 9^ dã phi hqp vâi Dãng u5' Co quan lãnh dao,  chi  dao 

các to chüc Dãng và các Co quail, don vi thuc, trçrc thuc B6 phô biên, quail 
trit den toàn the di ngü dàng viên, cOng chirc, viên chirc trong B6 ni dung 
cüa Chi thi so 20-CT/TW và Kêt 1un so 29-KL/TW, gop phân nâng cao tu 
tu&ng, 15' 1un, rèn 1uyn dao  düc cách mng, nâng cao näng lirc thirc tiën cUa 
di ngU dáng viên, cOng chüc, viên chüc cüa B 6 Ni vii trong tInh hInh mài 

Nhin chung, cong tác quán trit, pM bi&i Chi thi s6 20-CT/TW dã ducc 
Ban Can sir dáng B6 và Dáng üy co quan triên khai thrc hin, dông thii barn sat 
vao chirc näng, nhim vii duçic Chinh phü giao. 

2- Kêt qua thirc hin Chi thi 
- Ban Can sir dãng, Lanh dao  B6 dà lãnh dao,  chi  dao  các don yj thuôc và 

truc thuôc Bô, thu viên cua Bô va thu viên cua cac don vi true thuôc Bô chu 
tr9ng mua sách 15' 1un, chinh trj, nhât là nhftng ni dung lien quan den van dê 
m&i yà linh yuc quân 15' nba nuthc cüa B8 dê phçic vii nhu cau d9c, nghiên ciru 
cua di ngü dáng viên, cOng chirc, yiên ch(rc trong B6 và hçc yiên, sinh viên. 



Dng thai, dng viôn, khuyn khIch di ngü dàng viên, cong chirc, viên chüc 
cüa Bô &c và nghiên ciru sách 1 1un, chInh tri dê khai thác, vn dung trong 
thrc hin nhim vu ducic giao. 

- Ban Can sir dâng B6 dã cht trong lãnh do, chi do thng kt thirc tin, 
nghiên cü'u 1 1u.n trên các linh virc quãn 1 nhà nuâc cUa B; mOt  so dông chi 
lânh do, quãn 1, các nba khoa hoc c1ia Bo^ Ni vii, dc bia la' Lnh do B8 qua 
các thi k' dã chü trI hoc tham gia biên sotn nhiêu sách, tài lieu 1 lun, chInh 
tri lien quan den linh vçre quàn 1 nhà nuc cüa B6 có giá tri cao ye các linh vre 
nhu: to chirc bo^ may hành chInh nba ni.r&c; can b, cong chüc, viên ch(rc; cal 
each hành chInh nba nithc; dich  vi cong và xã hi hóa djch v'çi công; khoa hoc 
và ngh8 thut lãnh dao;  h8 thông chInh tri Co si..., nhctng cuôn sách nay da và 
dang phát huy giá tri dê di ngü can bi, cong chüc, viên chüc nghiên ciru, h9c 
tp và v.n dung vào thirc tê. 

- Ban Can sir dàng Bô dã lãnh dao,  chi clao B o^ Ni v11 tham muu cho ChInh 
phü, Thu tuàng ChInh phü day manh  cOng tác cài each hânh chInh, cài each thu 
tVc hành chInh, qua do gop phân hoàn thin to chirc b6 may, nâng cao chat 1ucing 
di ngü can b6 cüa các nhà xuât bàn, co' sâ in, phát hành thuc b, ngành, nng 
cao chat hxçing, hiu qua cong tác xuât bàn, phát hành sách l lun, chInh tri. 

- Cng Thông tin din t1r cüa B, Trang din tir các don vi trirc thuc Bô 
có các Chuyên miic: "Nghiên ciru - Trao dôi"; Tp chi To chrc nhà mróc va 
Tp chi cña các don vi trirc thuc B6 thuèng xuyên duy tri m11c giài thiu sách 
1 lun, chInh tri trên các so xuât bàn dê can b, cOng chcrc, viên chirc tim doe, 
nghiên cüu. 

- Ban Ton giáo ChInh phü duqc Thu tithng ChInh phü giao thng nht 
quàn l ye xut bàn các 1oi sách kinh; các xuât bàn phâm, gino trInh giàng day, 
van boa ph.m thuân thy tin ngung, ton giáo cüa các co s tin nguông và các to 
chirc ton giáo duçic nhà rnthc cho phép hot dng theo phân cap ciia Bô tnr&ng 
BO Ni vu. Nhà xuât bàn Ton giáo trçrc thuc Ban Ton giáo ChInE phü dà chü 
trong xut bàn sách, tài lieu nhäm cung cap nhüng lun cu'  khoa hoc cho vic 
xây dung và thtrc hi en chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nuâc; dông th?yi tang c'ithng phô biên cho các chcrc sac, tin do các ton giáo ye 
dung lôi, chInh sách cüa Dâng, pháp lu,t cüa Nba nithc và các quy dnh tren 
linh virc quàn l nba nuâc ye tOn giáo. 

- Ban Can sir dàng B Ni vi luôn chu trong lânh do, chi dao  Cue Vn 
thu và Luu trti nba nuóc xác djnh yjéc t chirc khai thác, sir dung có hiu qua tài 
lieu hru tr quc gia nhàm dua nhung giá triljch sü và van hóa cüa tài lieu km 
trU de^ phiic vii xã hi, den vi cOng chüng trong và ngoài nuóc là nhim vi 
chInh tri quan trong, xuyên suôt cüa ngành Luii trü. Trong 15 nàm qua, Ciic Van 
thu và Lim tra nba nu&c dã thirc hin nhiêu hInh th(rc de- t.o diêu kiin thu.n Jai 
cho vic tip On và khai thác tài lieu luu trtr. Ngoài các hInh thüc phçic vi sir 
dung tài lieu tai  Phông dcc; gith thiu tài lieu km trct trên các phuo'ng tin thông 
tin di chung; trung bay, trin lam tài lieu liru tri thi hInh thirc bien son, xuât 
bàn n phm luu trcr d giói thiu tài lieu kru trfr quOc gia cQng duçc day mmnh. 
Den nay, dâ cO gn 60 du sách ducic xuât bàn vi nhiêu the loai,  chü dê khác 
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nhau, tiêu biu nhu: Hoat dng cüa 1irc luçing each mng tai  Min Nam Vit 
Nam giai don 1954-1975; van bàn pháp quy cüa ChInh phü Vit Nam Dan chü 
cong baa và Cong hôa xà hi chü nghia Vit Nam; Các mu van bàn quãn 1 nhà 
nuâc Vit Nam qua các thii ks'; Con dào sir !iu thyi Pháp thuc, Thu van Dông 
Kinh nghia thiic, Van boa giáo dc Ha Ni qua tài 1iu lu'u tri, Quan h8 Vit 
Nam - Cuba qua tài 1iu lixu trti; Khoa bang Thàng Long - Ha Ni qua tài 1iu 
Mc bàn triêu Nguyn; Hi djnh Paris ye châm düt chiên tranh, 1p  1i hôa binh p  
r Vit Nam nãm 1973 qua tài 1iu cüa chinh quyên Sài Gôn; Vit Nam - 25 näm 

trên ththng dôi mâi (1986 - 2011), Chiên tranh Bong Diiang qua tiêng nói cüa 
binh lInh Pháp, An chi-rung trên Châu bàn triêu Nguyn, Giáo diic Vit Nam thai 
kS' thuc dja qua tai 1iu và tu 1iu hru ti-Cr; Tr Cách mg Tháng Muai Nga dn 
Cách m.ng Tháng Tam 1945, Chu' tch Ho Chi Minh v&i Trung quôc, Tp sac 
1nh cüa Chü tjch ChInh phü lam thai Vit Nam Dan chü cong hôa; Ngoài ra, 
Ciic Van thu và Luu trir nba nuOc con phôi ho vOi các Co quan don vi xuât bàn 
mt so cuôn sách nhu: Van kin Quc hi toàn tap, Chü tjch Ho Chi Minh vâi 
thuong binh 1it sT,... và nhiêu album ânh vâi các chU dê khác nhau nhu "Met so 
hot dng cüa Nguyen Phó Thu tuO'ng Trân Hihi Dixc, Di cào cu Hu'nh Thüc 
Kháng,... Các xuät bàn phâm cüa các Trung tam Luu trü quôc gia không nhüng 
giOi thiu dê cong chüng trong và ngoài nuOc biêt den tài 1iu lixu trü có gia' tr 
theo trng chid dê ma cOn là nguôn si:r 1iu quan trong, tin cy phiic vi nghiên ci'ru 
ljch sir. Trong so do có nhiêu sách gop phân truyên bá Chü nghia Mac - Lê nm, 
tu tithng Ho Chi Minh, ljch sir quan diem, duang lôi, chinh sách pháp lut cüa 
Bang và Nhà nuOc. Qua do, cong bô, giói thiu tài lieu  km trü cüa the co quan, 
to chiirc và cá nhan, lam sang tO các s'r kin, hin tung, các nhân vt ljch s'x 
ducirc phãn ánh qua tài 1iu luu trü. 

- Các co sâ dào tto, bi duong trrc thuc B (Hoc vin Hành chinh Quc 
gia, Tnrang Dai  h9c Ni vu Ha Ni) dua vào h8 thông giãng dy h9c viên, sinh 
vien các mon kiên thirc co bàn nhu Triêt h9c Mác-Lênin, Kinh tê chinh trj, Lich 
sü Bang, Du&ng lôi each mng cüa Bang Cong  san Vit Nam... dê hoc viên, sinh 
vien chü dng, sang tio trong vn dung tri thüc l lun vào thirc tin. 

NbIn chung, sách 1 1u.n, chinh trj cia trang bj the^ gii quan ve phumg pháp 
luân khoa hoc, each mng cho di ngft can b, dâng viên, cong chüc, viên chuc, 
sinh viên dê vn dung vào thirc tin cOng tác và hoc tap; to co sà quan trong d 
cüng c6 nim tin, nãng cao bàn linh chinh tn, rèn 1uyn k5' näng chuyên mOn, k 
näng lãnh dao,  quãn 1, khäc ph'ic biu hin suy thoái ye tu tu&ng chinh tr, do 
due, 1i sang, "tir din biên", "tçr chuyên hóa" trong ni b. COng tác xuât ban, 
phát hành sách 1 lun, chinh trj da dugc quan tam câi tiên, tmg bu&c dáp irng 
duçc yeu cu nãng cao nng 1c lath dao  cüa Bang và nhu cau cüa nguai d9c. 
Nhiu b6 sách 1 lun, chinh trj duçic biên sotn ngan g9n, de hiêu, dê tài sat v&i 
thirc tin nhu c&u trang bj kién thuc 1 1un, chinh trj cUa tmg dôi tuçYng cu the. 
TInh chin du, cht luvng 1 lun, chinh trj ngày mt nâng cao, trong do tInh 
khoa h9c, tIth thirc tin, tIrih thuyêt phiic là tiêu chi hang dâu d.t ra cüa sách l 
lu.n, chinh trj hin nay. 
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3- Dinh giá chung 

3.1- Uu ctkm 

- Ban Cn s11 dàng B, Lãnh do Bô và Dãng u B dã có sir phi ho chat 
chë trong Cong tic tuyen truyên, phô biên và tO chüc thxc hin Chi thi so 20-
CT/TW, gän vri vic thirc hin Kêt 1un sO 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 cüa Ban 
BI thu khóa XI ye "tiêp tiic thirc hin Chi thj so 11-CT/TW c'Cia B 6 Chmnh trj khóa 
VIII ye vic mua và dçc báo, tp chi cüa Bang". 

- Trong t6 chrc thirc hin, Ban Cn sr dãng B6 d ra và thçrc hin nhiu 
giãi pháp thiêt thrc, phü  ho p vth giai don phát triên hin nay dé di ngü dãng 
viên, cOng chrc, viên chirc thr?mg xuyên dcc, nghiên ctru sách l lu.n, chinh trj. 
Các dông chi thãnh viên Ban Can sir dng và Ban Thithng vii Bang üy BOA d8 cao 
trách nhim nêu giro-rig trong dcc sách l lun, chinh trj, nhiêu dông chi lãnh do 
qua các th?ii k tIch circ lam chü biên hoc tham gia viêt sách 1 lu.n, chinh tij. 

- Các ctp üy Bang và di ngü dáng viên, cOng chrc, viên chüc trong Bô 
luôn quan tam dc, nghiên cjru sách 1 lun, chinh tn dê gop phân nàm vttng, hiu 
rO và 4n ding trong cong vic bão dam dung chü trwYng, thrmg lôi cUa Bang, 
chinh sách pháp lust  cüa Nhà nithc. 

3.2- TEn tai 
MA  

t s6 cp ü,,  dâng và lãnh dao  dan vi trong B6 có lüc con chua quán 
trit và triên khai day dü Chi thj so 20-CT/TW; mt so dàng viên, cong chüc, 
viên chüc chira coi vic dcc sách l lu.n, chinh tn là thim vi thuông xuyên, chi 
khi có nhim vu lien quan mi tra cüu, nghiên cu u; vic muçrn, dc sách l lun, 
chinh tri tai Thu viên con nhiêu han ché. 

III- Phtro'ng hiró'ng, nhim vii, giãi pháp trong thO'i gian tó'i 

1- Phtro'ng hir&ng 

Tip tic thirc hin nghiêm ti.'ic Chi thi sÔ 20-CT/TW cüa Ban BI thu v& 
"nâng cao chat luçmg, hiu qua cong tác xuât bàn, phát hãnh sách l lun, chinh 
trj trong tinh hInh mcci". Các cap üy Bang trong Bô can nhn thüc ding ye vi trI, 
vai trO quan trong cüa yiêc mua vàdçc sách 1 1un, chinh trj, coi day là nhim 
vu trong tam, xuyen suôt cüa mi cap Ay Bang và dang viên trong toãn Bang b. 

2- Nhim vii, giãi pháp chü yêu: 

- Tang cung ph6 bin, quán trit Chi thj s0A 20-CT/TW cüa Ban BI thu 
don toàn the di ngQ dang viên, cOng chüc, yjOn chirc trong B dê nâng cao nhn 
thuc trong vic dcc báo và tp chi cüa Bang, coi day là nhim yu trong tam, 
thuOng xuyên cüa t6 chüp Bang và dàng viOn trong toàn Bang b; ti tiic phát 
huy nhQng uu diem, thành tIch dã dat  duqc, khäc phc nhng tOn ti, hn chê 
qua kt qua so ket thirc hin Chi thi sO 20-CT/TW. 

- DO cao yai trO, trách nhim, nghia vu cüa ngtri dung du cp üy Bang, g, 
dirng dâu các dun vi thuc va trrc thuc B6 trong vic thirc hin Chi th 

so^ 20-CT/TW, gop phtn dixa sách 1 1un, chinh tri den vi dông dào di ngü 
dàng viên, cOng chirc, yiên chüc cüa B. Dng vien, khuyên khIch di ngü dãng 
viên, cong chirc, Vie c, chüc cüa B, nhât la' can b chü chOt can tIch circ nghiên 
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T/M BAN CAN SIJ' BANG B() 
PHO Bi THIJ 

guyên Tr9ng Thira 

ciru, tham gia vi& sách l 1u.n, chInh tn. Vic áp diing có hiu qua hoe tap l 
luân, chInh trj vào thirc tê cong vic là diêu cot löi. 

- Các cp üy chi b6 cn hra ch9n, dua nhCng ni dung thit thçrc, g.n vi 
nhim vii chInh trj cüa don vi trong các sách 1 lun, chInh trj dê tr& thành tài 
1iu sinh hoat chi b, sinh boat chuyên dé, gop phãri nâng cao trInh Q 1 1un 
chInh trj, nàm vting chü truong, ththng lôi cüa Dãng, pháp 1ut cüa NU nuâc, 
dc bit là nhi:ing ni dung trong cOng tác xây dirng Dâng và các lTnh virc quán 
1 nba nuâc duçc giao. 

- Tip tVc  g.n vic thirc hin Chi thi s6 20-CT/TW vói vic thrc hin Kt 
1un so 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 cüa Ban BI thu khóa XI ye "tiêp tiic thirc hin 
Chi thj sO 11 -CT/TW  cüa B ChInh trj khóa VIII ye vic mua và d9c báo, tap chi 
cüa Dãng". Các cap üy Bang can tang cumg huâng dan, kiêm tra, don doe dánh 
giá vic thc hin Chi thj so 20-CT/TW cüa Ban BI thu. 

- Các Co s& dào tao,  bi duöng trirc thuc B 0^ tip ti.c tang cung cong tác 
dào tao,  bôi dung 1' lun chInh trj và nâng cao chat lung di ngü giãng viên 
ngang tam nhim vi, tIch crc dôi mOi phuong pháp giãng day  l lun, chInh tn; 
chü trong tr dcc, tir hoc, tv nghiên ciru khoa hçc ye l lun chinh trj. 

- Thu viên cüa Bô và Thu viên cüa các don vi trirô thuc B6 c.n dâu tu 
mua sách l 1un, chInh trj dê can b, dàng viên, cong chirc, viên chüc nghiên 
cu, hoe t.p; trong do, chü trong cOng tác quãng bá nhttng sách mOi dê di ngü 
can bo , dàng viên, cong chüc, viên chüc biêt, tim dc. 

- Các to chüc doàn the^ trong B6 tang cu?mg tuyên truyn, dng viên, 
khuyên khIch doãn vien, hi viên, nhât là doàn viên thanh niên dê tao duc thói 
quen dc sách l 1un, chInh trj. 

Trên day là Báo cáo thng k& 15 näm th%nc hin Chi thi s6 20-CT/TW, d 
nghj Ban Tuyên giáo Trung uang tong hcip, báo cáo Ban BI thu./.Zr 

Nainhân: 
- Ban Tuyên giáo Trung uong (de báo cáo); 
- Dic Bi thu BCSD B (de báo cáo), 
- Các dlc thành viên BCS dng B; 
- Ban Thu?mg vit Dang Ay BO (de phôi hcrp); 
- Luu VPBCSE) (TN). 
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