1. Tên nhiệm vụ: Công tác chính trị trong giai cấp công nhân ở tỉnh Đồng Nai,
thực trạng và giải pháp
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai
3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Thanh Tân
Cá nhân tham gia: Lê Văn Liên, Nguyễn Văn Dũng, Phan Đình Dũng, Nguyễn
Uyên Tri
4. Mục tiêu của nhiệm vụ:
Nhằm trang bị cho giai cấp công nhân Đồng Nai những kiến thưc lý luận cơ bản,
từng bước nhận thức được truyền thống, vị trí, vai trò trọng trách của giai cấp
công nhân cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, đồng thời đưa ra được
những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với giai cấp công nhân ở
Đồng Nai, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước hiện nay.
5. Kết quả thực hiện:
Treân cô sôû tieáp thu coù choïn loïc nhöõng taøi lieäu lòch söû ñaõ xuaát baûn, khai
thaùc tö lieäu löu tröõ ôû caùc cô quan löu tröõ, caùc nhaân chöùng lòch söû, heä thoáng
bieân soaïn Lòch söû Maët traän Toå quoác Việt Nam tænh Ñoàng Nai (1930-2000).
Coâng trình phaûn aùnh tieán trình hình thaønh vaø phaùt trieån veà toå chöùc Maët traän
tænh qua caùc giai ñoaïn lòch söû, theå hieän truyeàn thoáng ñaïi ñoaøn keát daân toäc
cuûa Ñaûng boä vaø nhaân daân ñòa phöông; nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm caàn
thieát cho söï nghieäp ñaåy maïnh ñaïi ñoaøn keát daân toäc trong thôøi kyø coâng
nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù Xaây döïng ñöôïc quyeån lòch söû cuûa Maët traän Toå
quoác Vieät Nam tænh Ñoàng Nai, ñoùng goùp tö lieäu cho lòch söû Maët traän Toå
quoác Vieät Nam; ñoàng thôøi laø nhöõng tö lieäu caàn thieát cho vieäc giaùo duïc
truyeàn thoáng, naâng cao nhaän thöùc quaàn chuùng vôùi vaán ñeà ñaïi ñoaøn keát toaøn
daân; ñuùc keát ñöôïc nhöõng baøi hoïc thieát thöïc trong vieäc cuûng coá, môû roäng
khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, ñoäng vieân caùc taàng lôùp nhaân daân tích cöïc lao
ñoäng, saùng taïo thöïc hieän thaéng lôïi söï nghieäp coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi
hoaù vì muïc tieâu “daân giaøu, nöôùc maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên
minh”.
.6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 12/2002 đến tháng 12/2004

7. Kinh phí thực hiện:

đồng

