
 

 

TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

                   * 

 Số        -KH/TU 

 

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
          

           Quảng Nam, ngày      tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2023) 

----- 

 

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

(28/3/1930 - 28/3/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Ôn lại lịch sử, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 93 

năm xây dựng, trưởng thành; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là nhân 

tố quyết định thành tựu phát triển tỉnh nhà; tạo niềm tin, sự đồng thuận trong 

Nhân dân và toàn hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.  

2. Đợt sinh hoạt chính trị nhằm thông tin, tuyên truyền thành quả to lớn 

trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam qua 93 năm 

thành lập Đảng bộ, nhất là sau 25 năm tái lập, đổi mới và phát triển, đặc biệt là 

những kết quả nổi bật trong năm 2022, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành của chính 

quyền các cấp… phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện 

thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. 

3. Đợt sinh hoạt chính trị phải được triển khai thực hiện sâu rộng, gắn 

tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của 

tỉnh, của các địa phương với tuyên truyền những thành tựu của tỉnh Quảng Nam 

đã đạt được trong xây dựng và phát triển; công tác chuẩn bị đánh giá giữa nhiệm 

kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tuyên 

truyền, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; giảm 

thiểu, hạn chế các luồng thông tin xấu, độc, suy diễn, đồn đoán thiếu cơ sở, gây 

hoang mang, dao động, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

4. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt 

sinh hoạt chính trị. Việc tổ chức, triển khai đợt sinh hoạt chính trị bảo đảm thực 
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chất, hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu 

các cấp chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, TÀI LIỆU 

1. Nội dung đợt sinh hoạt chính trị  

- Nội dung trọng tâm là ôn lại lịch sử, phát huy truyền thống vẻ vang của 

Đảng bộ tỉnh qua 93 năm thành lập, trưởng thành và lãnh đạo sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng, xây dựng và phát triển tỉnh nhà; trong đó, khẳng định sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền trong việc 

xác định, lựa chọn hướng đi, đặt ra mục tiêu, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đột 

phá, phù hợp với từng nhiệm vụ, giai đoạn, thời kỳ cụ thể; linh hoạt vận dụng 

cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển; tinh thần đoàn kết, tự lực, tự 

cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn để vươn 

lên mạnh mẽ... Với thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, trong xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là rất đáng tự hào 

và không thể phủ nhận; đặc biệt, năm 2022, với Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế của tỉnh 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 Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. Thành quả đạt được qua 93 năm xây dựng và phát triển là 

công sức, là trí tuệ, thể hiện được bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, quân và dân tỉnh nhà; là niềm tin, động lực, tiền 

đề quan trọng cho sự phát triển tỉnh Quảng Nam trong những năm đến.  

- Khẳng định những thành tựu to lớn của hệ thống chính trị, của quân và 

dân đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh sau 93 năm, nhất là sau 25 năm 

tái lập, đổi mới và phát triển; kết quả nổi bật trong năm 2022. 

- Đợt sinh hoạt chính trị còn có nội dung liên quan đến việc tiếp tục quán 

triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản có liên quan về những điều đảng 

viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương, về quy định phát ngôn, quy 

định sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên; về công tác đấu tranh, phản 

bác với các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, 

nhất là trên không gian mạng. Tập trung triển khai chủ trương, công tác đánh 

giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XXII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức tốt 

các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu sớm 

đưa Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước như Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. 
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- Đợt sinh hoạt lần này cũng khẳng định đối với những hành vi tiêu cực 

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai thực hiện chủ 

trương  “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 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. 

2. Đối tượng: Đối với đảng viên, tổ chức sinh hoạt chính trị tại chi bộ; đối 

với đoàn viên, hội viên, tổ chức sinh hoạt chính trị thông qua Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

3. Hình thức  

- Chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 

các hội nghị quán triệt, tuyên truyền về những nội dung theo tài liệu đợt sinh 

hoạt chính trị (hoàn thành trong quý I/2023). 

- Cấp ủy chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

trên toàn tỉnh đưa nội dung đợt sinh hoạt chính trị vào trong sinh hoạt định 

kỳ, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội. 

4. Tài liệu đợt sinh hoạt chính trị: Theo đề cương do Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy biên soạn, phát hành (kèm theo đề cương). 

5. Thời gian tổ chức: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức 

vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

(28/3/1930 - 28/3/2023). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, nghiêm túc, tạo 

chuyển biến thực sự trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị. 

Báo cáo kết quả tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị của cơ quan, đơn vị, địa 

phương về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) vào tháng 4/2023. 

- Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và chịu trách nhiệm 

về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị. 

- Tăng cường theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng 

lớp nhân dân; đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

tích cực tham gia hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị này. 
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2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

- Tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt nội dung, quan điểm về 

đợt sinh hoạt chính trị. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống tuyên giáo, đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội tập trung 

thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng 

lớp nhân dân nhằm lan tỏa đợt sinh hoạt chính trị. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch này, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Có kế hoạch cụ thể và tổ chức thông tin, 

tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị. Mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng 

phóng sự, tin bài, kịp thời phản ánh đợt sinh hoạt chính trị có hiệu quả ở cơ sở, 

cơ quan, đơn vị; tăng cường tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới, người tốt, 

việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và đợt sinh hoạt chính trị. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo), 

- Cơ quan TT BTGTW tại Đà Nẵng (báo cáo), 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

  và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

         

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

  Lê Văn Dũng 
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