
ĐỀ CƯƠNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ  
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Năm 2023 là năm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng 

Nam (28/3/1930 - 28/3/2023). Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà cùng ôn lại, tự hào về truyền thống cách 

mạng vẻ vang 93 năm qua của Đảng bộ tỉnh nhà; qua đó, khơi dậy tinh thần đổi 

mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Quảng Nam trong 

mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế 

hệ trẻ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần 

hiện thực hóa mục tiêu “xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển 

khá của cả nước vào năm 2030” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

I. ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM 93 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 

Cách đây 93 năm, vào ngày 28/3/1930, tại địa điểm Cây Thông Một, xã 

Cẩm Hà (nay là khối phố Tân Thanh, phường Tân An), thành phố Hội An, Đảng 

bộ tỉnh Quảng Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn 

đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành 

độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Trải qua 93 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh nhà 

không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Từ 70 đảng viên vào cuối 

năm 1930, đến cuối năm 2022, số lượng đảng viên của Đảng bộ lên đến 71.319 

đảng viên, đa số đảng viên được tôi luyện trong thực tiễn và đã trưởng thành 

vượt bậc, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên 

ngày càng nâng lên; đồng thời, với việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã không ngừng tự đổi mới trong lãnh đạo, bám 

sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng của Đảng để đề ra những 

chủ trương phù hợp, sát đúng, được Nhân dân trong tỉnh đồng tình, hưởng ứng 

nên đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên quê hương 

Quảng Nam. Nổi bật là đã lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà vượt qua biết bao khó 

khăn, thử thách, đấu tranh giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 - 

Tổ quốc Việt Nam được độc lập, giang sơn thu về một mối.  

Từ sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975), Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân 

dân trong tỉnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn do chiến tranh để lại, nỗ 

lực thi đua lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định 

đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần 
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cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 Đáng chú ý, từ khi tái lập tỉnh (1997) đến nay, công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung, có nhiều chuyển biến 

tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong 

Đảng bộ; dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát 

huy; Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân tỉnh nhà gặt hái được những kết quả quan 

trọng trên các lĩnh vực: Diện mạo thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Các 

lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân 

được cải thiện đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997), Quảng Nam từ 

một tỉnh thuần nông, nằm trong nhóm các tỉnh nghèo nhất nước; với khát vọng 

vươn lên, với tinh thần học hỏi, cầu thị, cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, 

quyết tâm đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy lợi thế, huy động hiệu 

quả các nguồn lực, Quảng Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, toàn diện 

trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 25 năm đạt trên 

9,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng 

khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp từ 50% lên 87,5%. 

Quy mô nền kinh tế đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 45 lần so với năm 

1997. GRDP bình quân đầu người xấp xỉ đạt 76,6 triệu đồng/người/năm, gấp 

gần 43 lần so với thời điểm mới tái lập tỉnh. Từ một tỉnh phải nhận trợ cấp hơn 

70% ngân sách Trung ương, đến năm 2017, Quảng Nam đã tự cân đối được 

ngân sách và có điều tiết về Trung ương. 

Đặc biệt, năm 2022, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam 

(1997 - 2022), với chủ đề “Kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, ngay từ đầu năm, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện và đã thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

đề ra (trong đó, 06 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt). Đây là kết quả hết sức ấn tượng 

của Quảng Nam và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm cố gắng, với 10 dấu ấn 

nổi bật như sau: 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 đạt 11,2%, cao hơn năm 

2021 (5,04%); xếp vị thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước; 04/14 trong vùng Bắc 

Trung bộ và Duyên hải miền Trung và đứng thứ 02 trong Vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung, là một trong số ít các tỉnh, thành phố trong cả nước có tốc độ 

tăng trưởng hai con số. Quy mô kinh tế hơn 116 nghìn tỷ đồng, tăng 1,18 lần 
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(17,5 nghìn tỷ) so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Cơ cấu kinh 

tế khu vực nông nghiệp chiếm 13,4%; khu vực phi nông nghiệp chiếm 86,6%. 

GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng, tăng 8,6 triệu đồng so với năm 

2021. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 33.338 tỷ đồng (đạt hơn 140% dự 

toán và tăng hơn 40% so với cùng kỳ), trong đó, thu nội địa đạt trên 26.485 tỷ 

đồng (đạt 139% dự toán). 

2. Tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - 

Điểm đến du lịch xanh” với nhiều chương trình, hoạt động có tiếng vang lớn.  

3. Một số dự án du lịch, công trình đã đưa vào hoạt động như: Khu nghỉ 

dưỡng Nam Hội An, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, cầu Nguyễn 

Duy Hiệu (Hội An)… và khởi công nhiều công trình lớn như: Cầu Tân Bình 

(Hiệp Đức), cầu An Bình và đường nối ĐT609C đến Quốc lộ 14B, cầu Sông 

Thu và đường nối QL14H đến đường ĐT609C; hoàn thiện đường 40B đoạn Tam 

Kỳ - Tiên Phước; nâng cấp và làm mới 23 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh phục vụ 

sản xuất và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du…  

4. Tổ chức nhiều sự kiện quốc tế như: Tiếp đón Đoàn Nghị sĩ hữu nghị Việt 

Nam - Campuchia; Hội nghị lần thứ 57 Ủy ban Văn hóa - Thông tin ASEAN; 

Diễn đàn Du lịch Mê Công 2022, Liên hoan Âm nhạc ASEAN.  

5. Tiếp đón các đoàn công tác của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 

Chủ tịch Quốc hội đến thăm và làm việc.  

6. Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng như: Hội nghị 

lấy ý kiến góp ý với dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Hội thảo 

khoa học và Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí 

Công (07/8/1912 - 07/8/2022); Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 150 năm ngày 

sinh Nhà yêu nước Phan Châu Trinh (09/9/1872 - 09/9/2022); Hội thảo góp ý 

hoàn thiện đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Hội 

thảo “Quy hoạch xây dựng đô thị ven biển, ven sông tỉnh Quảng Nam theo 

hướng sinh thái và bền vững”; Hội thảo “Nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương 

hiệu quốc gia”…  

7. Tổ chức thành công Festival nghề truyền thống vùng miền, Ngày hội 

khởi nghiệp sáng tạo xanh trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Quốc gia 

khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.  

8. Là 01 trong 06 địa phương của cả nước được chọn tổ chức chương trình 

đặc biệt Cầu truyền hình “Khúc tráng ca hòa bình” nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).  
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9. Tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan 

hệ ngoại giao giữa hai nước Lào - Việt Nam, như: Đoàn đại biểu cấp cao của 

tỉnh sang thăm, làm việc, tham dự Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông 

2022; thăm, làm việc thúc đẩy hợp tác với hai tỉnh Chămpasak, Attapư và tham 

dự Hội nghị thúc đẩy hợp tác về thương mại, du lịch, nông nghiệp giữa các địa 

phương Việt Nam với 04 tỉnh Nam Lào; Đoàn công tác và doanh nghiệp tỉnh 

tham dự Hội chợ thương mại Lào - Việt Nam tại tỉnh Sê Kông; Đoàn công tác 

của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sang thăm, làm việc tại Lào; Đoàn công tác 

của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn lãnh đạo tỉnh sang tham dự Lễ mitting 

trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị, 60 năm ngày 

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Lào - Việt Nam được tổ chức tại tỉnh 

Sê Kông; lần đầu tiên tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với toàn 

thể lưu học sinh Lào trên địa bàn tỉnh.  

10. Diễn tập thành công xuất sắc khu vực phòng thủ cấp tỉnh và phòng thủ 

dân sự có tham gia của tỉnh Sê Kông (Lào). 

Ngoài ra, công tác an sinh, phúc lợi xã hội được tỉnh đặc biệt quan tâm, bảo 

đảm thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách đối với người có công với cách 

mạng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng 

cường. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời 

sống nhân dân không ngừng được cải thiện. 

Với những kết quả, thành tựu đã đạt được, Quảng Nam được đánh giá là 

một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về việc thực hiện tốt Nghị quyết 

số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 và “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định, thành quả đạt được trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh năm 2022 nói riêng, là niềm tin, động lực, tiền đề quan trọng cho sự phát 

triển Quảng Nam trong những năm đến. Đó chính là công sức, là trí tuệ, thể 

hiện được bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam. 

Những thắng lợi to lớn trong chặng đường 93 năm qua, nhất là những 

thành tựu ấn tượng trong năm 2022 mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Nguyên nhân 

chính của những thắng lợi đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, bản lĩnh chính 

trị vững vàng, sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng chính trị, hành động cách mạng 

của Đảng bộ Quảng Nam, được Nhân dân trong tỉnh đồng tình, hưởng ứng. Quá 

trình lãnh đạo cách mạng trên quê hương Quảng Nam, Đảng bộ được tôi luyện 

và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh được giao và sự 

tin cậy của Nhân dân tỉnh nhà. 
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II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

Bên cạnh kết quả đạt được, nhìn lại chặng đường 93 năm qua, nhất là trong 

năm 2022 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định: Công tác lãnh đạo cụ 

thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, 

chỉ thị tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương có lúc chưa kịp thời, chất lượng, 

hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ 

trương của tỉnh có mặt thiếu đồng bộ, chưa có sự đổi mới. Tình trạng đơn, thư 

vượt cấp, khiếu kiện tập trung đông người vẫn còn xảy ra. Công tác quy hoạch 

cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi còn chậm so với yêu cầu. Việc thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở một 

số nơi chưa hiệu quả. Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt thấp. Tỷ 

lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở một số nhóm đối tượng chưa đạt yêu cầu, nhất 

là trẻ em từ 5 đến 12 tuổi; dịch sốt xuất huyết có thời điểm bùng phát mạnh, ảnh 

hưởng đến sức khỏe nhân dân. Đời sống của một bộ phận người lao động, Nhân 

dân còn gặp nhiều khó khăn… 

Nhất là, trong những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2023 vừa qua, đã 

xảy ra trường hợp một vài cán bộ lãnh đạo của tỉnh có dấu hiệu vi phạm liên 

quan đến việc thực hiện chủ trương “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch Covid-19, 

cùng với đó là những hành vi tiêu cực xảy ra trên các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 

như: Hành vi “Đưa và nhận hối lộ” tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây 

Giang; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn; sai phạm tại Trung tâm Đăng 

kiểm Quảng Nam… Đó là sai phạm của một vài cá nhân đang được các cơ quan 

chức năng của Trung ương, của tỉnh điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước với tinh thần khách quan, minh bạch, công khai 

“không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

đồng chí Tổng Bí thư.  

Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã 

lợi dụng một số trang mạng xã hội, bịa đặt thông tin xuyên tạc, kích động dư 

luận xã hội, gây mất ổn định chính trị và trật tự xã hội. Trước tình hình nêu trên, 

dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, lo lắng về 

thông tin trên cả nước và Quảng Nam liên quan đến “chuyến bay giải cứu” 

trong đại dịch Covid-19, thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp cao ở Trung 

ương và các vụ việc nhạy cảm khác diễn ra trong cả nước và trên địa bàn toàn tỉnh.  
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III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VẺ VANG, KHƠI 

DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM 

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

trong 93 năm qua, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ 

chức đảng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam 

trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, các 

cơ quan trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, khơi dậy khát vọng 

cống hiến và phát triển Quảng Nam: 

Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 93 năm ra đời, chiến đấu, 

xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 

28/3/2023); nêu bật những kết quả, thành tựu đã đạt được trong hơn 93 năm 

qua, nhất là những thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh trên lĩnh vực xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam; trong đó, nhấn 

mạnh những kết quả nổi bật trong năm 2022. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh 

đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định thành tựu phát triển tỉnh nhà; tạo sự phấn 

khởi, đồng thuận trong Nhân dân và toàn hệ thống chính trị, quyết tâm thực 

hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển 

khá của cả nước vào năm 2030” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra. 

2. Làm tốt công tác ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh: 

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần kịp thời, thường xuyên nắm bắt tình hình dư 

luận xã hội, định hướng tư tưởng, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân 

vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.  

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử con người Quảng Nam; khơi 

dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng và khát vọng cống hiến của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân.  

Truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Xứ Quảng bao đời nay đã hun 

đúc cho thế hệ hôm nay và mai sau nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá, sâu sắc. 

Càng khó khăn, thách thức, người Quảng Nam càng tỏ rõ bản lĩnh, tố chất, trí 

tuệ, sự bình tĩnh, sáng tạo, khát vọng vươn lên để tiếp tục dẫn dắt công cuộc 

phát triển của Quảng Nam. Và thực tiễn cũng đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục có 

những phương pháp, cách làm hiệu quả để nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua những 
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khó khăn, thách thức, khơi dậy khát vọng phát triển, chung tay đưa Quảng Nam 

tiếp tục đạt được những thành tựu mới như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. 

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, 

kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước và tỉnh Quảng Nam.  

Tiếp tục khẳng định những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong năm 2022, chủ 

trương đúng đắn, giải pháp phù hợp với thực tế tình hình công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 vừa qua của tỉnh Quảng Nam, đạt được kết quả tốt; trong đó, cần 

khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đoàn kết, đồng thuận, sẻ chia trong 

mọi hoàn cảnh của quân và dân tỉnh nhà. Trong những thời điểm cam go nhất, 

tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần tương thân, tương ái của 

người Quảng Nam được khơi dậy và phát huy, với hàng nghìn cán bộ, công 

chức, viên chức, y, bác sĩ, bộ đội, người dân sẵn sàng chấp nhận khó khăn, nguy 

hiểm để góp sức phòng, chống dịch. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Trung 

ương về chiến dịch giải cứu công dân trong nước và ở nước ngoài, tỉnh Quảng 

Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón hơn 46.000 bà con ở nước ngoài 

về tại Quảng Nam cách ly an toàn, chăm lo chu đáo. Cùng với đó, trong chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 - chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn 

nhất trong lịch sử tiêm chủng của tỉnh nhà - Quảng Nam là một trong những địa 

phương triển khai thực hiện thần tốc và đạt kết quả cao. Từ thành quả của công 

tác phòng, chống dịch đã tạo môi trường an toàn để tỉnh Quảng Nam tổ chức 

thành công nhiều sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia và của tỉnh. Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực: 

Triển khai thành công, ấn tượng Năm Du lịch quốc gia tại Quảng Nam. 

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chính trị đã đề ra trong kế hoạch năm 2023. 

Năm 2023 là năm bản lề, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn 

còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình thế giới, khu vực, tình 

hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Vì vậy, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai cụ thể hóa chủ đề công tác 

năm 2023: “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.  

5. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị 

thật sự trong sạch, vững mạnh.  
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Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ về công tác xây dựng và chỉnh 

đốn Đảng, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, việc tăng cường củng cố, 

xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có ý 

nghĩa hết sức quan trọng và cấp bách đối với toàn Đảng bộ tỉnh. Quan tâm nhiều 

nhất cho các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, một số cán bộ, đảng viên tư tưởng 

không an tâm, bị dao động nhằm kịp thời chấn chỉnh; tập trung làm tốt công tác 

xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức. Trong đó lưu ý, các cấp ủy, tổ 

chức đảng chú trọng nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị 

quyết của cấp trên; hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết 

kịp thời những vấn đề phát sinh; khắc phục tình trạng rập khuôn, máy móc, 

“bệnh” hình thức, chạy theo thành tích trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của 

Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa”. 

Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương, tính tiền phong gương mẫu và chấp 

hành thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm. 

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.  

6. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 

của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

Chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác với các quan điểm, luận điệu xuyên 

tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn 

chính trị, nhất là trên không gian mạng.  

Cán bộ, đảng viên tuyệt đối không tuyên truyền, không viết tin, bài thể hiện 

ý kiến cá nhân khác với quan điểm của Đảng. Không chia sẻ, bình luận về 

những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. 

7. Tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm 

hoàn thành thắng lợi mục tiêu sớm đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá 

của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXII đã đề ra. 
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Càng khó khăn, thách thức, Quảng Nam càng quyết tâm cao, luôn tìm được 

cách để vượt lên và tạo ra giá trị mới. Hơn lúc nào hết, bài học về phát huy 

truyền thống cách mạng, sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với dân, ý chí tự lực tự 

cường, sức mạnh nội sinh từ chính truyền thống văn hóa - lịch sử của vùng đất 

và con người Xứ Quảng cần tiếp tục được khơi dậy.  

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang 93 năm xây dựng và 

trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Tự hào là vùng đất “địa linh nhân  

kiệt”, nơi sinh ra nhiều người con ưu tú cho đất nước. Với bề dày lịch sử, văn 

hóa và truyền thống cách mạng của quê hương đất Quảng anh hùng, cùng 

những thành quả đã được bồi đắp bởi những kinh nghiệm quý báu của các thế 

hệ đi trước… trên chặng đường sắp đến, với ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo, 

vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đoàn kết 

một lòng, đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quảng 

Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì 

mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./. 
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