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TỈNH ỦY QUẢNG NAM                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                     * 

          Số             -CV/TU                         Quảng Nam, ngày       tháng 9 năm 2019 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác XDĐ  

và thi hành Điều lệ Đảng ĐH XII; quán triệt 

Kết luận số 55-KL/TW và giao ban tháng 8 

  

     Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

                        - Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, 

            - Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể CT-XH tỉnh, 

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

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 

công tác xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi 

hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; quán triệt Kết luận số 55-KL/TW, ngày 

15/8/2019 của Ban Bí thư và giao ban tháng 8, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30, ngày 12/9/2019 (thứ Năm). 

2. Địa điểm: Tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy và điểm cầu của 18 huyện, thị 

xã và thành phố. 

3. Thành phần 

* Tại điểm cầu ở tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng 

Trung ương Đảng. 

- Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đang công tác 

tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh; 

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

* Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đang công tác 

tại địa phương; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện, thị, thành ủy. 

(Tùy theo điều kiện Hội nghị trực tuyến của các địa phương, Thường trực 

các huyện, thị, thành ủy triệu tập thêm các thành phần có liên quan). 
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* Mời phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cơ quan thường trú báo Nhân dân, Thông tấn xã 

Việt Nam tại Quảng Nam dự và đưa tin. 

4. Phân công thực hiện 

- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ 

quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Hội nghị.  

- Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Công ty dịch vụ Viễn thông Quảng Nam, Điện lực Quảng Nam và các cơ 

quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị.  

- Đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan (có danh sách kèm theo) chuẩn 

bị nội dung để tham luận tại Hội nghị; đồng thời gửi nội dung tham luận về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 10/9/2019. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triệu tập đại biểu đúng thành phần và gửi danh 

sách đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy qua địa chỉ 

email: vptuqnam@gmail.com; điện thoại: 02353.852.409; fax: 02353.812.055 

trước 16 giờ 00, ngày 11/9/2019. 

Thời gian kiểm tra thiết bị, đường truyền tại các điểm cầu bắt đầu vào lúc 

14 giờ 00, ngày 11/9/2019. Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Dung - 

Chuyên viên phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy theo số 

điện thoại: 0914.542177. 
   

Nơi nhận:                                                               T/L BAN THƯỜNG VỤ 

- Như thành phần mời,                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Sở Thông tin và Truyền thông,  

- Điện lực Quảng Nam,  

- Công ty dịch vụ Viễn thông Quảng Nam, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

          

                                                                                   

                                                                                      Trần Nam Hưng 
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TỈNH ỦY QUẢNG NAM                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                     * 

 
CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị trực tuyến định kỳ tháng 8; tổng kết công tác xây dựng Đảng 

của Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi hành Điều lệ Đảng 

nhiệm kỳ Đại hội XII; quán triệt, triển khai Kết luận số 55-KL/TW,  

ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư  

(07h30, ngày 12/9/2019) 

----- 

 

1. Đồng chí Trần Nam Hưng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua Chương trình Hội nghị. 

2. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Phát biểu khai mạc 

Hội nghị. 

3. Đồng chí Trần Vũ Công - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.  

4. Đồng chí Nguyễn Chín - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy: Quán triệt Kết luận số 55-KL/TW, ngày 28/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn tốt nhân sự đại hội đảng bộ 

các cấp và Đại hội XIII của Đảng.  

5. Tham luận và thảo luận. 

6. Phát biểu của đại diện lãnh đạo Trung ương (nếu có). 

7. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh: Kết luận Hội nghị.  

_______________ 
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TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

                     * 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

DANH SÁCH  

các đơn vị, địa phương tham luận 
(Kèm theo Công văn số        -CV/TU, ngày    /9/2019  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 

I. Về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 

* Tham luận về những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm của đơn 

vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các lĩnh vực: 

1. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức (Đảng ủy 

Quân sự). 

2. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Thành ủy 

Tam Kỳ). 

3. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên (Huyện ủy Đại Lộc). 

4. Công tác cán bộ (Thị ủy Điện Bàn). 

5. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (Huyện ủy Tiên Phước). 

II. Về thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

* Tham luận về những thuận lợi, khó khăn trong thi hành Điều lệ Đảng 

và kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng: 

1. Các vấn đề về công tác đảng viên (Huyện ủy Nông Sơn). 

2. Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng (Huyện ủy 

Thăng Bình). 

3. Về tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (Đảng ủy Công an tỉnh). 

4. Các vấn đề về tổ chức cơ sở đảng (Huyện ủy Phú Ninh). 

5. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra cấp ủy 

(Huyện ủy Hiệp Đức). 

Lưu ý: Mỗi đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận, trình bày tại Hội nghị 

không quá 10 phút.  

_______________ 
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