






2 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 4/2020

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát 
công tác cán bộ thời gian qua vẫn còn bộc lộ những 
hạn chế, khuyết điểm cần phải được nhìn nhận để 
kịp thời khắc phục. 

Một số cấp ủy đảng nhận thức về công tác kiểm 
tra, giám sát công tác cán bộ chưa đầy đủ, chưa chủ 
động tổ chức thực hiện; số lượng các cuộc kiểm tra, 
giám sát chuyên đề về công tác cán bộ của cấp ủy 
còn ít so với tổng số cuộc kiểm tra, giám sát trong 
cả nhiệm kỳ (cấp tỉnh giám sát 03 tổ chức, tỷ lệ 23%; 
giám sát 02 đảng viên, tỷ lệ 5,9%; cấp huyện và cơ sở 
kiểm tra 60 tổ chức đảng, tỷ lệ 1,6%, 91 đảng viên, tỷ 
lệ 0,9%; giám sát 1,2% và 41 đảng viên, tỷ lệ 0,6%). Từ 
đó, cấp ủy chưa kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh dẫn 
đến công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, khuyết điểm 
vi phạm, nhất là trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử. Qua rà soát năm 2019 cho 
thấy, toàn tỉnh có 212 trường hợp bổ nhiệm, giới 
thiệu ứng cử chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; 
369 trường hợp bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đến 
ngày 28/12/2017 chưa đảm bảo các tiêu chuẩn, điều 
kiện về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại 
ngữ, tin học; 18 trường hợp đến thời điểm bổ nhiệm 
lại chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ 
lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin 
học; 31 trường hợp được quy hoạch, điều động, bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều 
kiện, quy trình, thủ tục. Đội ngũ cán bộ tuy có bước 
phát triển, trưởng thành, tuy nhiên, trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao vẫn còn một số trường hợp cán 
bộ vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong 
công tác cán bộ chưa nhiều, tỷ lệ còn thấp (tỷ lệ 5% 
so với tổng số nội dung kiểm tra); nội dung vi phạm 
trên lĩnh vực công tác cán bộ của tổ chức đảng được 
phát hiện, kiểm tra, xử lý còn quá ít, chưa tương xứng 
với tình hình thực tế (thống kê nội dung vi phạm của 
tổ chức đảng nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy tổ chức 
đảng vi phạm các quy định về công tác cán bộ bị xử 
lý kỷ luật chiếm tỷ lệ chỉ 1%).

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán 
bộ có chức, có quyền suy thoái về đạo đức, lối sống, 
vi phạm kỷ luật của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm 

lòng tin của nhân dân.

Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm trên là do 
một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chưa quan 
tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ 
và quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác 
cán bộ. Một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy 
chưa làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy hoặc chủ 
trì kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo lĩnh vực 
chuyên môn phụ trách. Vai trò, trách nhiệm của ủy 
ban kiểm tra các cấp trong tham mưu cấp ủy thực 
hiện quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ có 
mặt còn hạn chế; chậm phát hiện các trường hợp vi 
phạm hoặc thiếu kiên quyết trong kiểm tra tổ chức 
đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong công 
tác cán bộ.  Những hạn chế, khuyết điểm trong công 
tác cán bộ và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ảnh 
hưởng không tốt đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của một 
số cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh trong 
nhiệm kỳ qua. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây 
dựng Đảng, công tác cán bộ nói chung và nhiệm 
vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ nói riêng, góp 
phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đủ khả 
năng tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT  
các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp 
sau:

Thứ nhất, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm 
chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm 
tra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 
đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của 
Đảng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy cần xem xét, ban 
hành nghị quyết chuyên đề về công tác kiểm tra, 
giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát 
công tác cán bộ; từ đó, tập trung chỉ đạo nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của 
cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các 
cấp việc lãnh đạo và thực hiện chế độ kiểm tra, giám 
sát về công tác cán bộ. Phải xác định kiểm tra, giám 
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sát nói chung và kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
nói riêng là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, của cả hệ 
thống chính trị, trong đó UBKT các cấp là cơ quan 
chủ trì, phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, 
chỉ đạo, thực hiện; không để xảy ra tình trạng khoán 
trắng cho ủy ban kiểm tra, tất cả các cơ quan trong 
hệ thống chính trị phải vào cuộc, thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả. 

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả 
chế độ kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ.

Căn cứ Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 
của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác 
cán bộ và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 
của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong 
công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; cấp 
ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, 
kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ, hằng năm 
phải có nội dung về kiểm tra, giám sát công tác cán 
bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp 
uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc 
và đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp trong thực 
thi nhiệm vụ, quyền hạn được được giao về công tác 
cán bộ; cơ quan có thẩm quyền quyết định công tác 
cán bộ theo quy định, cơ quan tham mưu công tác 
cán bộ và người làm công tác cán bộ.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần chú trọng 
kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa các chủ trương, 
đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng 
trong tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ; công tác đánh 
giá, quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 
bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác điều 
động, luân chuyển cán bộ; việc phân công, phân cấp 
quản lý cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ. Sửa đổi, bổ sung quy định 
công tác thẩm định về tiêu chuẩn, điều kiện và thẩm 
tra phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác 
cán bộ theo quy định, nhất là việc phối hợp của các 
cơ quan chức năng trong thẩm tra đề bạt, bổ nhiệm, 
giới thiệu cán bộ ứng cử; nâng cao chất lượng công 
tác giám sát thường xuyên để kiểm soát chặt chẽ 
việc thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy phải 
xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm 
tra, giám sát và sử dụng bộ máy của cơ quan mình 

tiến hành kiểm tra, giám sát các chi ủy, chi bộ, 
cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, 
trước hết là cấp dưới trực tiếp và đảng viên thuộc 
lĩnh vực phụ trách và các đối tượng khác do cấp ủy, 
ban thường vụ cấp ủy cùng cấp giao. Qua kiểm tra, 
giám sát nhắc nhở, góp ý tổ chức đảng, đảng viên 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm đồng thời chuyển 
thông tin cho UBKT nếu tổ chức đảng, đảng viên 
có dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, 
tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng 
chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiệm 
kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó 
chú trọng về nội dung kiểm tra, giám sát công tác 
cán bộ. Chủ động nắm tình hình, phát hiện và tiến 
hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên 
khi có dấu hiệu vi phạm, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, 
người đứng đầu trong thực hiện quy chế làm việc 
của cấp ủy, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ trong công tác cán bộ; giải quyết đơn thư tố 
cáo, khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến công tác 
cán bộ; xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ 
luật nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 
trong công tác cán bộ.

Quá trình kiểm tra, giám sát công tác cán bộ 
cần được tiến hành công khai, dân chủ, khách 
quan, thận trọng và chặt chẽ, đảm bảo quy trình, 
nguyên tắc, thủ tục. Qua kiểm tra, giám sát, cấp 
ủy, tổ chức đảng kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh 
nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra 
khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng 
viên; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức 
đảng, đảng viên cố tình vi phạm các quy định về 
công tác cán bộ, nhất là các hành vi lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền, chạy chức, 
chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy 
quyền, “sai phạm đến đâu, xử lý đến đó” và “không 
có vùng cấm, vùng trống, ngoại lệ“. Kịp thời thu 
hồi, huỷ bỏ các quyết định không đúng về công 
tác cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực 
hiện đúng quy trình, quy định, lựa chọn những 
cán bộ đảm bảo phẩm chất, năng lực và uy tín.

Thứ ba, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia 
phản biện, giám sát về công tác cán bộ.

 Cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
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giám sát của HĐND đối với hoạt động của 
UBND trong công tác xây dựng chính quyền, 
nhất là việc thực hiện các chủ trương, nghị 
quyết, cơ chế, chính sách, pháp luật về cải 
cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức. Chỉ đạo tổ chức thực 
hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện 
của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội và Nhân dân trong công tác cán bộ theo 
Quy định số 217-QĐ/TW và Quy định số 218-
QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 
giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội và Nhân dân; Quy định 124-QĐ/TW, ngày 
02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám 
sát Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã 
hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, 
cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận 
Tổ quốc, các cơ quan dân cử và người dân 
trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, 
tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền theo Điều 
12 Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính 
trị: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội và các cơ quan dân cử thông 
qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
mình, nếu phát hiện hành vi chạy chức, chạy 
quyền, bao che, tiếp tay chạy chức, chạy 
quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền kiểm tra và xử lý, đồng thời giám sát 
việc thực hiện kiến nghị theo quy định”. Xây 
dựng cơ chế đảng viên và nhân dân tham gia 
công tác cán bộ; nhân dân tham gia giám sát 
cán bộ và công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân của 
Thường trực cấp uỷ các cấp ở địa phương 
theo định kỳ; bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban 
thường vụ và cấp uỷ viên dự sinh hoạt với 
chi bộ khu dân cư; đảng viên công tác tại xã, 
phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ 
khu dân cư. Tạo điều kiện để Nhân dân thực 
hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là 
về đạo đức, lối sống.

Ngày 04/5/1945, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam chỉ 
thị thành lập Đội Du kích Vũ Hùng (tiền thân 
của Lực lượng vũ trang tỉnh ngày nay) và cử 

những đảng viên ưu tú qua phụ trách Đội. Sau khi ra 
đời, Đội Du kích Vũ Hùng phát triển mạnh mẽ, thực 
hiện tốt vai trò hỗ trợ quần chúng nhân dân khởi 
nghĩa giành chính quyền, góp phần đưa Quảng Nam 
trở thành 1 trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất 
cả nước.

Tháng 9/1945, Chi đội 1 giải phóng quân ra đời, 
Tỉnh ủy phân công các đồng chí Tỉnh ủy viên kỳ cựu 
như đồng chí Phan Quang Trọng, đồng chí Võ Toàn 
(Võ Chí Công) qua phụ trách Chi đội; đồng thời chỉ 
thị thành lập Chi bộ Đảng, đây là tổ chức Đảng đầu 
tiên được thành lập trong lực lượng vũ trang (LLVT) 
tập trung của tỉnh. Tháng 3/1947, Tỉnh đội Dân quân 
Quảng Nam - Đà Nẵng ra đời, cuối năm 1949, Tỉnh ủy 
ban hành quyết nghị thành lập Liên chi ở cơ quan 
Tỉnh đội. Liên chi bao gồm các chi bộ ở cơ quan Tỉnh 
đội, chi bộ các đại đội trực thuộc và chi bộ các xưởng 
sản xuất vũ khí. Liên chi có Ban Chấp hành Liên chi 
và Bí thư Liên chi do đại hội bầu theo nhiệm kỳ, làm 
nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo các hoạt động của LLVT 
dưới sự chủ trì của đồng chí phụ trách Tỉnh đội thông 
qua Tỉnh ủy. 

Mặc dù vừa mới ra đời và đang trong quá trình 
hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế lãnh đạo 
nhưng các tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh đã thể hiện 
tốt vai trò là hạt nhân, trung tâm đoàn kết đơn vị, 

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NAM:

Phát huy truyền thống 
75 năm xây dựng và 

trưởng thành
Thượng tá  � Mai KiM Bình

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCH QS tỉnh Quảng Nam
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tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức quân 
sự địa phương, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, 
gồm bộ đội địa phương tỉnh, huyện và dân quân 
du kích các xã, luôn sẵn sàng bổ sung cho chủ lực 
Liên khu. Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Luyện 
quân lập công”, giáo dục, huấn luyện nâng cao bản 
lĩnh chính trị, kỹ thuật chiến đấu và ra sức tác chiến 
giành nhiều chiến công vẻ vang. 

Đầu năm 1947, lãnh đạo LLVT tỉnh chiến đấu 
kiên cường đánh bại âm mưu “đánh nhanh thắng 
nhanh”, giam chân địch ở phía bắc sông Bà Rén; 
vinh dự được đồng chí Phạm Văn Đồng - đại diện 
của Trung ương và Chính phủ tại miền Nam Trung 
Bộ tặng lá cờ thêu hai chữ “Giữ vững” và biểu dương: 
“So với toàn quốc, Mặt trận Đà Nẵng được liệt vào 
hàng đánh mạnh nhất, dẻo dai nhất”. Thời kỳ 1947 - 
1954, LLVT tỉnh vừa xây dựng, huấn luyện, vừa chiến 
đấu giữ vững vùng tự do phía nam sông Bà Rén, nối 
liền thành vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú của 
Liên khu, vừa tổ chức hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ 
ở vùng tạm chiếm, gây cho địch nhiều thiệt hại, 
trong đó tiêu biểu nhất là trận đánh tại núi Bồ Bồ, 
huyện Điện Bàn (19/7/1954), tiêu diệt Chiến đoàn 
100, thiết thực chia lửa với chiến trường chung. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(1954 - 1975), vượt qua thời kỳ khó khăn bởi các 
chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” của Mỹ - ngụy, Tỉnh 
ủy từng bước lãnh đạo khôi phục lại LLVT, thực 

hiện kết hợp đấu tranh 
chính trị với đấu tranh 
vũ trang. Tháng 7/1960, 
các đại đội H21, H30, 
H36, H29, H32 được 
thành lập, đều có Chi bộ 
Đảng làm hạt nhân lãnh 
đạo, đảng viên chiếm 

trên 60% tổng quân số. Năm 1962, Trung đoàn 1 
kiêm chức năng Tỉnh đội Quảng Nam ra đời, Đảng 
ủy Trung đoàn kiêm Đảng ủy Tỉnh đội được thành 
lập đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy - 
Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cuối năm 1962, chia tách 
tỉnh Quảng Nam thành tỉnh Quảng Nam và Quảng 
Đà, Ban Cán sự Tỉnh đội Quảng Đà (sau đó là Đảng 
ủy Mặt trận 4), Ban Cán sự Tỉnh đội Quảng Nam lần 
lượt ra đời. Ở các huyện, thị đội thành lập Ban Cán 
sự trực thuộc huyện, thị ủy, các tiểu đoàn tập trung 
của tỉnh thành lập Đảng ủy, đại đội có chi bộ, trung 
đội có tổ đảng. Năm 1966, quán triệt, thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Chính trị các LLVT toàn miền 
lần thứ Hai, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT 
tỉnh, huyện tương đối hoàn chỉnh, theo đó Ban 
Cán sự Tỉnh đội, Ban Cán sự các huyện, thị đội chịu 
sự lãnh đạo song trùng của Tỉnh ủy, các huyện, thị 
ủy và Đảng ủy cơ quan quân sự cấp trên, đồng chí 
Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp 
làm Bí thư Ban Cán sự. 

Ban Cán sự Tỉnh đội Quảng Nam, Đảng ủy Mặt 
trận 4 chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc 
vận động xây dựng “chi bộ 3 tốt” (sau đó là “chi bộ 
4 tốt”), “đảng viên 4 tốt”, góp phần nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, 
xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị 
hoàn thành nhiệm vụ, đội ngũ đảng viên phát triển 
về số lượng và chất lượng, thể hiện tốt vai trò tiền 

Cán bộ, chiến sĩ cơ 
quan Bộ CHQS tỉnh 
Quảng Nam hành 
quân ra khu sơ tán 

trong Luyện tập chuyển 
trạng thái sẵn sàng 

chiến đấu năm 2015.



6 XÂY DỰNG ĐẢNG - Số tháng 4/2020

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

phong, gương mẫu trong huấn luyện, công tác và 
chiến đấu, làm gương cho đoàn viên, quần chúng 
noi theo. 

Chiến tranh trên chiến trường Quảng Nam, 
Quảng Đà diễn biến vô cùng khốc liệt, Ban Cán sự 
Tỉnh đội, Đảng ủy Mặt trận 4 lãnh đạo cán bộ, chiến 
sĩ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến 
đấu kiên cường, lập nên nhiều chiến công chói lọi. 
Ngày 26/5/1965, lần đầu tiên trên chiến trường 
miền Nam 1 đại đội bộ đội địa phương Quảng 
Nam với lực lượng, trang bị hiện có đã tiêu diệt gọn 
1 đại đội quân chiến đấu Mỹ tại Núi Thành. Đây là 
trận đánh diễn ra vào thời khắc đặc biệt, có ý nghĩa 
chính trị sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin đánh 
thắng quân Mỹ, mở ra phong trào “Tìm Mỹ mà 
đánh, gặp Mỹ là diệt” trên chiến trường miền Nam. 
Ngày 15/7/1965, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự 
Tỉnh đội, với khẩu hiệu “Đuổi kịp và vượt Ba Gia”, 
Tiểu đoàn 70 của tỉnh tổ chức vận động phục kích 
tiêu diệt Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 4, Sư đoàn 2 
ngụy tại Mộc Bài (Quế Sơn). Đây là lần đầu tiên trên 
chiến trường 1 tiểu đoàn bộ đội địa phương tiêu 
diệt một tiểu đoàn lính cộng hòa, góp phần khẳng 
định quân Mỹ trực tiếp tham chiến không thể cứu 
nguy cho quân ngụy. 

Với hàng chục ngàn trận đánh lớn nhỏ, LLVT 
Quảng Nam, Quảng Đà góp phần đánh bại các 
chiến lược chiến tranh của Mỹ - ngụy trên địa bàn 
tỉnh. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 
năm 1975, hòa cùng tiếng súng mở màn Chiến dịch 
Tây Nguyên tại Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Ban Cán sự 
Tỉnh đội lãnh đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với 
chủ lực Quân khu tiến công giải phóng quân lỵ Tiên 
Phước và Hậu Đức (10/3/1975), tiến đến giải phóng 
thị xã Tam Kỳ (24/3/1975), góp phần chia cắt chiến 
trường Trung Trung Bộ, tạo thế và lực mới để quân 
và dân ta tiến công và nổi dậy giải phóng thành 
phố Đà Nẵng (29/3/1975). Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà 
vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Trung dũng 
kiên cường đi đầu diệt Mỹ”.

Tháng 10/1975, tỉnh Quảng Nam và Đặc khu 
Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà 
Nẵng, tháng 11/1975, Đảng bộ Quân sự tỉnh được 
thành lập, do đồng chí Chính ủy trực tiếp làm Bí thư 

(có thời kỳ là đồng chí Chỉ huy trưởng làm Bí thư). 
Thời kỳ 1975 - 1996, tổ chức sự lãnh đạo của Đảng 
đối với LLVT tiếp tục có sự thay đổi. Tháng 10/1981 
thực hiện chế độ thủ trưởng trong Quân đội, chức 
danh Chính ủy, Chính trị viên chuyển thành chức 
danh Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị, là cấp phó 
của thủ trưởng phụ trách công tác đảng, công tác 
chính trị. Tháng 6/1984, thực hiện Nghị quyết số 
07/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới, hoàn thiện 
cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân 
dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và chế độ 
một người chỉ huy trong Quân đội”, chấm dứt hoạt 
động Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành lập Hội đồng 
Chính trị do đồng chí Chủ nhiệm Chính trị làm Chủ 
tịch. Tháng 11/1985, quán triệt Nghị quyết số 27/
NQ-TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân 
dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng”, Đảng ủy 
Quân sự tỉnh được tái thành lập. Theo Quy định số 
12-QĐ/BTCTW và Hướng dẫn số 707-HD/BTCTW 
của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ngày 8/8/1988, 
Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng ban hành Thông tri 
số 58-TTr/TU về “tổ chức Đảng ủy Quân sự tỉnh và 
Ban Cán sự Đảng quân sự đối với cấp huyện, thị xã, 
thành phố”. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực 
tiếp làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó 
Chủ tịch, sau đó là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh làm Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; ở 
các huyện, thành, thị thành lập Ban Cán sự cơ quan 
quân sự tồn tại song song với Chi bộ cơ quan quân 
sự, do đồng chí Bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp 
làm Bí thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm 
Ủy viên Ban Cán sự. Năm 1993, 1994, lần lượt 16/16 
huyện, thành, thị trong tỉnh tiến hành giải tán Ban 
Cán sự và Chi bộ cơ quan quân sự thành lập Đảng 
ủy Quân sự. 

Mặc dù có những thay đổi trong cách thức tổ 
chức sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT nhưng 
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo về 
công tác quốc phòng, quân sự của Đảng ủy - Bộ Tư 
lệnh Quân khu, tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh tiếp 
tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt 
công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT thuộc quyền khắc phục 
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hậu quả chiến tranh, chuyển hướng nhiệm vụ, ổn 
định tình hình và tổ chức, biên chế, đóng góp xứng 
đáng vào thắng lợi chung trong cuộc chiến đấu 
bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, bảo 
vệ biển đảo, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế 
tại Campuchia. Lãnh đạo từng bước kết hợp công 
tác quốc phòng với an ninh, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, 
biên phòng toàn dân, xây dựng pháo đài quân sự 
huyện, tiến đến xây dựng các tiềm lực trong khu vực 
phòng thủ tỉnh, huyện. Đảng bộ Quân sự lãnh đạo 
LLVT để lại dấu ấn đậm nét, đóng góp vào sự phát 
triển chung của LLVT Quân khu 5, của Quân đội; 
các nhiệm vụ như giải quyết chế độ chính sách sau 
ngày giải phóng, thực hiện chế độ tuyển quân trong 
thời bình năm 1976, thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-
TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới, hoàn thiện cơ chế 
lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt 
Nam, sự nghiệp quốc phòng và chế độ một người 
chỉ huy trong quân đội”, diễn tập vận hành cơ chế 
trong công tác quốc phòng quân sự địa phương… 
LLVT tỉnh đều vinh dự được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5 tin tưởng lựa chọn làm điểm để rút 
kinh nghiệm chỉ đạo chung trong Quân khu và toàn 
quân. Từ thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo Đảng 
ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng và tổ chức hoạt động 
có hiệu quả Chi bộ quân sự và Chi đoàn dân quân cơ 
động ở xã, phường, thị trấn; sau này được Bộ Tư lệnh 
Quân khu 5, Bộ Quốc phòng khảo sát, đánh giá cao 
và chỉ đạo nhân rộng trong toàn quân. Năm 1990, 
khi cơ quan quân sự huyện, thành, thị đang tồn tại 
song song Chi bộ cơ quan và Ban Cán sự Đảng quân 
sự, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng phát hiện bất cập và 
mạnh dạn đề xuất lên cấp trên thành lập Đảng ủy 
Quân sự cấp huyện, thành, thị. 

Sau ngày tái thành lập tỉnh (1997), LLVT tỉnh tiếp 
tục phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành 
tích mới, nhất là sau khi triển khai thực hiện Nghị 
quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về “thực hiện 
chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ 
chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam”. Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng 
bộ Quân sự đã không ngừng được củng cố, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, kịp thời 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển 

khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây 
dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh tiếp tục là đơn vị được cấp trên 
tin tưởng giao thí điểm, làm trước nhiều nhiệm vụ 
mới như: Diễn tập thực nghiệm NĐ-30, NĐ-32, diễn 
tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn (ĐĐ-13), 
tổng kết Chỉ thị 48/CT-BQP của Bộ Quốc phòng... và 
luôn giữ vững là đơn vị tiêu biểu trong phong trào 
Thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu 5. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy - Bộ Tư 
lệnh Quân khu 5, qua 75 năm xây dựng, chiến đấu 
và trưởng thành, LLVT tỉnh đã được tặng thưởng 
Huân chương Thành đồng hạng Nhất, 2 Huân 
chương Quân công giải phóng hạng Nhì,  Huân 
chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương 
Lao động hạng Nhất, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ 
quốc hạng Ba, Huân chương Quân công hạng 
Ba, Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều 
Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Ngày 6 tháng 10 năm 1978, nhân 
dân và LLVT nhân dân tỉnh vinh dự được Nhà nước 
tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ 
trang nhân dân; đến nay, đã có 248 tập thể, 286 
cá nhân được tuyên dương danh hiệu cao quý này 
(riêng LLVT nhân dân huyện Đại Lộc là một trong 
số ít đơn vị trong toàn quân được tuyên dương 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
(1994) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
thời kỳ đổi mới (2000)).

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục 
lãnh đạo phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần 
chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng 
toàn dân vững mạnh, tăng cường các tiềm lực trong 
khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chủ trương phát 
triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an 
ninh, kết hợp công tác quốc phòng với an ninh. Ra 
sức xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn 
với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; 
nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng 
chiến đấu của LLVT, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
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109-QĐ/W ngày 02/01/2018 của Bộ Chính trị; việc 
thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương 
và những điều cán bộ, đảng viên không được 
làm; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh 
hoạt đảng. Trước mắt chi bộ cần tập trung kiểm 
tra, giám sát các nội dung liên quan đến nhân sự 
phục vụ đại hội Đảng các cấp theo Hướng dẫn 
số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của UBKT 
Trung ương.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, 
phát huy dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, 
kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi 
bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tạo 
được sự đoàn kết thống nhất của đảng viên, của 
chi bộ; qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy 
ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết 
điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh 
nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi 
phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở; đồng thời, 
giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn 
chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên 
để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng 
bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 
của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo 
đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ 
cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ tư, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, kỷ luật của chi bộ bảo đảm hiệu lực, 
hiệu quả.

Từng chi bộ phải thực hiện thường xuyên và 
quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát; tiến 
hành kiểm tra, giám sát phải bảo đảm nội dung, 
quy trình, thủ tục theo quy định; đẩy mạnh đấu 
tranh tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, 
công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm quản 
lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ; chủ 
động phát hiện và xử lý nghiêm kịp thời những 
đảng viên có sai phạm. Các đồng chí trong chi ủy, 
nhất là bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công 
tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững 

nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.
Thứ năm, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, 

tố cáo cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý 
của chi bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, thận 
trọng; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì kịp 
thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm và xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn 
đe.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, 
chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; thường xuyên sơ 
kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát để 
phát huy ưu điểm, đồng thời rút kinh nghiệm và 
đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác 
kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, là năm 
tập trung chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, các thế lực thù địch sẽ tìm mọi cách 
đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hoà bình”, bên cạnh 
đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó đòi hỏi mỗi 
cấp ủy, tổ chức đảng cần phải tập trung thực hiện 
đồng bộ hơn, quyết liệt hơn nhiệm vụ công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng để từng bước ngăn 
chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ 
nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, xây dựng chi bộ 
thật sự trong sạch, vững mạnh.
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giải phóng mặt bằng với quy mô lớn trên địa bàn 
như: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 
đường trục chính từ Tam Thanh đi Kỳ Hà - Sân Bay 
Chu Lai (129), Dự án khu Nông nghiệp công nghệ 
cao Tam Anh Nam, Dự án Cảng cá Tam Quang 
nhiều dự án của Huyện như Đường Quang Trung, 
Cầu Tam Giang, Đường ĐH3, Đường ĐH7… Đòi 
hỏi công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân về chủ trương, quan điểm, những 
chính sách liên quan đến công tác bồi thường 
thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư; những 
quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà Nước ta 
về Biển Đông được tập trung rất cao và đồng bộ 
từ huyện đến xã, thị trấn, từ đó tạo sức loan tỏa 
sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân và 
đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần thực 
hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của 
Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy đề ra.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc và thường 
xuyên Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn 
chặn đẩy lùi sự suy thóai về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ 
thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm 
nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, hành 
động, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 
trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, 
công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và 
nhân dân chưa thường xuyên, đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên các cấp tuy đông nhưng 
chưa mạnh, hầu hết là kiêm nhiệm nên còn tập 
trung nhiều công tác chuyên môn, chưa dành thời 
gian thỏa đáng cho việc đầu tư, nghiên cứu tài liệu 
và phương pháp báo cáo, tuyên truyền. Phương 
thức hoạt động còn mang nặng tính một chiều từ 
trên xuống. Kỹ năng truyền đạt của một số báo 
cáo viên còn hạn chế, thiếu tính thuyết phục dẫn 
đến hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Nhiều báo 
cáo viên tham gia hội nghị báo cáo viên định kỳ 
chưa đều. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, 
góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân đồng thời nâng cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có 
hiệu quả hoạt động phá hoại của các thế lực thù 
địch, tạo đồng thuận trong xã hội về thực hiện các 
chủ trương của Đảng trong quả trình phát triển 
quê hương đất nước, xác định đây là nhiệm vụ 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ 
thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trước hết là 
trách nhiệm của đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền.

Trong thời gian tới, đối với địa bàn Núi Thành 
cần xác định những giải pháp trọng tâm như sau: 

Thứ nhất, tham mưu cấp ủy thường xuyên 
chăm lo xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên, nâng cao chất lượng hoạt 
động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Xác 
định công tác tuyên truyền phải được thực hiện 
một cách thường xuyên, liên tục, bám sát thực 
tiễn cuộc sống. Cần xây dựng đội ngũ báo cáo viên 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện vai trò 
gương mẫu trong nói đi đôi với làm, tăng cường 
trao đổi, đối thoại cởi mở, đẩy mạnh công tác phối 
hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan 
trong khối thông tin tuyên truyền để nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò, 
trách nhiệm của Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ 
sở trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản 
lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên, đổi mới công 
tác tuyên truyền. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là  
tuyên truyền trên mạng xã hội trong thời kỳ của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác 
tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của 
công tác tư tưởng trong tình hình mới, phát huy 
tính chủ động, tích cực tham gia thực hiện công 
tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho nhân 
dân về nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 
phòng chống có hiệu quả hoạt động phá hoại 
của các thế lực thù địch của các cấp, các ngành. 
Mặt khác, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện 
mà trọng tâm là công tác bảo vệ hiện trạng, giải 
phóng mặt bằng triển khai các dự án, bảo đảm tài 

(Xem tiếp trang 16)
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năm vào các dịp chạp mã, ngày truyền thống người 
cao tuổi Việt Nam, Ngày Quốc tế người cao tuổi… các 
Tộc đều tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Điển 
hình trong phong trào này có Tộc Phan Xuân (Cẩm 
Kim), tộc Võ Văn (Thanh Hà); tộc Lê Văn (Cửa Đại); tộc 
Nguyễn Văn - Trà Quế, Nguyễn Văn - Trảng Kèo, Lê Văn 
- Đồng Nà, Cẩm Hà, Lê Văn - Trường Lệ (Cẩm Châu), 
Trương Văn - Thanh Nhì (Cẩm Thanh), Trần Viết - Tân 
Thịnh (Cẩm An)...   

Hướng mở cho phong trào
Bên cạnh những kết quả tích cực trong xây dựng 

đời sống văn hóa, hoạt động gia tộc trên địa bàn 
thành phố vẫn còn những khó khăn nhất định. Hình 
thức tuyên truyền, vận động xây dựng Tộc văn hóa 
chưa được đổi mới, nặng về thủ tục hành chính trong 
việc đăng ký, bình xét danh hiệu. Phong trào chỉ dừng 
lại ở các bậc cha mẹ, ông bà, những người lớn tuổi, 
chưa thu hút mạnh mẽ lực lượng trẻ tham gia. Một bộ 
phận con cháu có điều kiện, tuổi trẻ nhưng lại thiếu 
trách nhiệm, thờ ơ nên phong trào phát triển chưa 
đồng đều ở các xã, phường...

Để hoạt động gia tộc trong thời gian đến đạt kết 
quả cao hơn, nhiều ý kiến tâm huyết của các vị đại 
diện hội đồng gia tộc các Tộc văn hóa đã góp tiếng 
nói chung trong xây dựng phong trào. Ông Lê Lưỡng 
- Tộc trưởng Tộc Lê Văn thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà 
cho rằng: Tộc Lê Văn giữ vững Tộc văn hóa nhiều năm 
liền bởi Hội đồng gia tộc chọn phương châm hoạt 
động “một người khó cả Tộc chăm lo” để hỗ trợ, giúp 
nhau. Nhiều gia đình trong Tộc có con em đến tuổi 
lao động được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ổn 
định. Nhiều gia đình được trợ giúp phương tiện sản 
xuất, xây dựng nhà ở để an cư - lập nghiệp... Đại diện 
Hội đồng các gia tộc phường Cẩm Nam thì cho rằng 
hoạt động gia tộc trong thời gian đến cần tập trung 
tổ chức các hình thức sinh hoạt tạo sự gắn kết dòng 
tộc; đoàn kết giữ tình huyết thống; làm tốt công tác 
hòa giải trong nội bộ gia tộc; thực hiện nếp sống văn 
minh trong lễ hội, cúng tế, tang ma, cưới hỏi... Tuyên 
truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của 
mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tộc họ; xây dựng tính 
tự nguyện, tự giác của mỗi thành viên trong dòng 
tộc gắn với sự phối hợp chặt chẽ giữa cá nhân - gia 
đình - dòng tộc để tạo nên động lực mạnh mẽ thúc 
đẩy phong trào phát triển.

nguyên môi trường, trong đó có các khu 
xử lý rác thải trên địa bàn, ổn định tình 
hình tư tưởng trong nhân dân… 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt việc quản 
lý và định hướng hoạt động của đội ngũ 
báo cáo viên. Trong đó, nhiệm kỳ mới 
2020-2025 chú trọng lựa chọn cơ cấu 
những đồng chí tham gia báo cáo viên các 
cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng 
tuyên truyền, có uy tín trong nhân dân; 
thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi 
kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nhằm đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên 
các cấp và kỹ năng viết bài trên mạng xã 
hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Thứ tư, tăng cường cung cấp các thông 
tin chính thống, có định hướng một cách 
kịp thời, chính xác cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên để góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết 
phục khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. 
Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền trong công tác đối thọai, 
tuyên truyền.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền các sự kiện chính trị của đất nước, 
của tỉnh, của địa phương, gắn với tuyên 
truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống 
chính trị, học tập, quán triệt và triển khai 
kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung 
ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến với cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Tăng cường công 
tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục 
truyền thống cách mạng, ý thức cảnh giác 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước 
âm mưu, thủ đoạn “diễn biên hòa bình” 
của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo… để chống phá Đảng và 
Nhà nước ta.

(Tiếp theo trang 14)
Núi Thành...
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Để làm cơ sở chỉ đạo, tổ 
chức đại hội đảng bộ cấp 
cơ sở, nhiệm kỳ 2020-

2025, Ban Thường vụ Huyện ủy 
Thăng Bình đã chọn Đảng bộ xã 
Bình Nam tổ chức đại hội điểm. 
Đến nay, Đảng bộ Bình Nam đã 
tổ chức thành công đại hội, bảo 
đảm đúng quy trình, quy định, 
đầy đủ các nội dung và yêu cầu 
theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 
30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ 
thị 45-CT/TU, ngày 31/7/2019 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ 
thị 25-CT/HU, ngày 30/8/2019 

của Ban Thường vụ Huyện ủy và 
Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 
01/11/2019 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thăng Bình về tổ chức 
đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện 
Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn 
trực tiếp của tổ công tác của 
Huyện ủy, Đảng ủy, Ban Thường 
vụ Đảng ủy xã Bình Nam đã có sự 
tập trung, quyết liệt trong công 
tác chỉ đạo, lãnh đạo và bám sát 
các văn bản chỉ đạo của Huyện 

ủy, Tỉnh ủy, Trung ương. Đồng 
thời, Đảng ủy đã chủ động phối 
hợp với tổ công tác và các cơ 
quan tham mưu, giúp việc của 
Huyện ủy để được hướng dẫn, 
chuẩn bị tốt các điều kiện cần 
thiết tổ chức đại hội. Đảng ủy đã 
tích cực, chủ động xây dựng kế 
hoạch, thành lập các tiểu ban, 
phân công trách nhiệm, chuẩn 
bị kỹ nội dung đại hội. Văn kiện 
trình đại hội được chuẩn bị cơ 
bản đúng yêu cầu, nội dung 
hướng dẫn. Công tác chuẩn 
bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy 

Kinh nghiệm trong tổ chức
Đại hội điểm cấp cơ sở, 
nhiệm kỳ 2020-2025 ở huyện Thăng Bình

nguyễn Đông anh �

Đại hội điểm Đảng bộ xã Bình Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
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trình; công tác bầu cử tại đại 
hội và tại phiên họp lần đầu của 
cấp ủy khóa mới được thực hiện 
nghiêm túc, dân chủ, theo đúng 
trình tự, thủ tục. Nghị quyết đại 
hội cơ bản đạt yêu cầu về nội 
dung, kết cấu phù hợp, được 
đại hội nhất trí cao thông qua. 
Công tác tuyên truyền trước 
và trong đại hội được thực 
hiện tốt, tạo không khí phấn 
khởi trong cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. Công tác tổ chức 
đại hội được thực hiện đủ 4 nội 
dung theo quy định. Công tác 
bầu cử được thực hiện nghiêm 
túc theo Quy chế bầu cử trong 
Đảng... Nhìn chung, qua quá 
trình hướng dẫn, chỉ đạo, theo 
dõi giám sát, nhìn chung việc tổ 
chức đại hội điểm tại Đảng bộ 
xã Bình Nam cơ bản thực hiện 
đúng yêu cầu, nội dung đề ra. 
Cấp ủy, đảng viên trong đảng 
bộ đã khẩn trương, tích cực và 
nghiêm túc trong chuẩn bị và tổ 
chức đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, qua tổ chức đại hội điểm 
cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Bình 
Nam vẫn còn những hạn chế 
cần khắc phục. Công tác chuẩn 
bị văn kiện còn chậm; việc điều 
hành đại hội của đoàn chủ tịch 
có thời điểm vẫn còn lúng túng, 
chưa theo đúng kịch bản; báo 
cáo (tóm tắt) trình đại hội còn 
dài dòng; việc bố trí thời gian 
thảo luận chưa nhiều; công tác 
tổ chức đại hội có mặt chưa 
nghiêm túc, đảng viên dự đại 
hội còn làm việc riêng, có tình 
trạng đảng viên dự đại hội có 
mặt trễ, vắng mặt; việc điều 
hành công tác nhân sự còn 

gặp lúng túng; kết quả bầu ban 
chấp hành đảng bộ xã Bình Nam 
khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ đổi mới 
chưa đạt yêu cầu; đại hội chưa 
thu hút được nhiều ý kiến thảo 
luận của đảng viên…

Qua việc chỉ đạo tổ chức đại 
hội điểm tại Bình Nam có thể 
rút ra những kinh nghiệm trong 
công tác lãnh, chỉ đạo đại hội 
cấp cơ sở, đó là: Cần phải chú 
trọng tập trung triển khai quán 
triệt và nghiên cứu kỹ các quy 
định, hướng dẫn của Đảng, văn 
bản chỉ đạo của cấp trên để tổ 
chức đại hội đúng quy định. Cấp 
ủy phải coi trọng toàn diện các 
nội dung của đại hội, tránh tình 
trạng quá chú trọng vào một 
nội dung, nhất là công tác nhân 
sự mà xem nhẹ các nội dung 
khác; từng đồng chí cấp ủy viên 
phải phát huy vài trò của mình, 
cần phân công nhiệm vụ cụ 
thể đối với từng bộ phận trong 
quá trình chuẩn bị và tổ chức 
đại hội. Trên cơ sở rà soát, bổ 
sung quy hoạch cán bộ nhiệm 
kỳ 2020 – 2025, công tác chuẩn 
bị nhân sự cần phải được chuẩn 
bị kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu 
chuẩn theo quy định để đại hội 
bầu đúng, bầu đủ số lượng theo 
cơ cấu đề án nhân sự đã đề ra 
và được Ban Thường vụ Huyện 
ủy phê duyệt. Việc chỉ đạo tổ 
chức đại hội các chi bộ trực 
thuộc phải tổ chức sớm, theo kế 
hoạch đề ra. Tổ chức tốt việc lấy 
ý kiến của lãnh đạo các Phòng, 
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội của 
huyện trực tiếp tham gia, góp ý 
vào báo cáo chính trị. Chỉ đạo 

tổ chức tốt việc tham gia đóng 
góp ý kiến của đại biểu, đảng 
viên vào báo cáo chính trị của 
cấp ủy cấp trên trực tiếp và các 
văn kiện của Trung ương tại 
Đại hội. Đoàn chủ tịch nên có 
những gợi ý để định hướng cho 
đảng viên thảo luận vào những 
nội dung đại hội bàn, nhất là các 
chỉ tiêu đề ra, phương hướng, 
nhiệm vụ, giải pháp nêu trong 
báo cáo chính trị. Trong công 
tác điều hành đại hội, Đoàn Chủ 
tịch cần phải quán triệt để đảng 
viên nghiêm túc trong đại hội. 
Từng thành viên Đoàn chủ tịch 
phải bám sát kịch bản để điều 
hành; kiểm tra kỹ nội dung tài 
liệu trước khi in ấn phát hành 
trong Đại hội…

Từ những bài học kinh 
nghiệm của công tác tổ chức 
đại hội điểm cấp cơ sở sẽ giúp 
cho Huyện ủy, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thăng Bình chỉ đạo 
thành công đại hội đảng bộ cơ 
sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp 
phần tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu Đảng bộ huyện lần 
thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
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Đồng chí Trần Viết Bông, nguyên là người 
hoạt động cơ sở cho cách mạng, năm 1973 
bị địch bắt vào nhà tù Hội An. Đến năm 

1975 thống nhất đất nước, ông được Đảng giao 
nhiều nhiệm vụ như Xã đội, Công an xã, Phó Chủ 
tịch xã, Trưởng công an xã Duy Trinh. Nghỉ chế độ, 
ông tiếp tục được nhân dân, cán bộ đảng viên tín 
nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Tù yêu nước xã 
Duy Trinh - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đông Yên.

Thôn Đông Yên có 700 hộ, nhưng đủ ngành 
nghề như trồng trọt, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm, 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ… Phát 
huy bài học lấy dân làm gốc, mọi công trình, phần 
việc ở thôn Đông Yên đều được nhân dân tham gia 
bàn bạc, góp ý. Tuyến đường kiệt ở tổ đoàn kết số 
22, thôn Đông Yên trước đây trũng thấp, chật hẹp, 
khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân 
hết sức khó khăn. Nhà nước chưa hỗ trợ kinh phí, 
ông đã vận động 6 hộ dân sinh sống hai bên tuyến 
đường góp công lao động, tiền của để bê tông hóa 
với trục đường dài 180m, rộng 3m với tổng kinh 
phí đầu tư gần 100 triệu đồng. Từ sự chung sức, 
đồng lòng của đại bộ phận nhân dân, mạng lưới 
hạ tầng giao thông ở đây từng bước được hoàn 
thiện. Người dân đã đóng góp hơn 300 ngày công 
lao động và không dưới 1,2 tỷ đồng/1hộ. Đặc biệt, 
nhiều gia đình trong thôn tự nguyện hiến 2.500m2 
đất ở với tổng trị giá ước khoảng 1,5 tỷ đồng và phá 
bỏ, di dời hàng loạt tường rào, cổng ngõ, vật kiến 
trúc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiên cố 
hóa gần 1.500m đường giao thông nông thôn. Đây 
là tiền đề quan trọng để địa phương hoàn thành 
các tiêu chí khác của mô hình khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu.

Nhờ vậy, cùng với hạ tầng giao thông, hệ 
thống điện chiếu sáng công cộng cũng được lắp 

đặt ở khắp các trục đường chính, ngõ xóm. Nhà 
văn hóa thôn cũng được đầu tư xây dựng khang 
trang với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo phục 
vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. 
Người dân trong khu dân cư tích cực chỉnh trang, 
xây dựng nhà cửa kiên cố, sạch sẽ. Với ưu thế 
nghề trồng dâu, nuôi tằm, đến nay ở thôn Đông 
Yên có 7 ha dâu. Tuy không chủ động được nước 
tưới, nhưng người trồng dâu, nuôi tằm đã khắc 
phục, tận dụng lá dâu nuôi hơn 50 hộp trứng, 
sản lượng 2,500 kg với giá bán tằm thương phẩm 
80 ngàn đồng/kg nên tạo thu nhập ổn định cho 
người trồng dâu, nuôi tằm. Dù ngành dệt gặp 
khó khăn về thị trường, nhưng ở thôn có hơn 30 
khung kiếm, hơn 20 hộ làm nghề chổi… Ngoài ra, 
Công ty Sedo Vinako đóng trên địa bàn thôn giải 
quyết hơn 250 lao động tại thôn, góp phần tăng 
thu nhập, giải quyết việc làm cho nhân dân.

Năm 2019, Ban nhân dân thôn, Mặt trận, chi 
hội Nông dân, chi Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 
binh thôn Đông Yên, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, nhất là Mặt trận và Nông dân đứng nhất toàn 
xã Duy Trinh. Chi bộ thôn đạt xuất sắc, cấp ủy xuất 
sắc và cá nhân ông Trần Viết Bông đạt Bí thư chi bộ 
xuất sắc. 

Ông Trần Viết Bông phấn khởi chia sẻ: “Đến nay 
thôn Đông Yên đã cơ bản hoàn thành 10 tiêu chí 
về xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu. Lập hồ sơ khảo sát hoàn thành chương 
trình. Có được kết quả như vậy, là nhờ thực hiện 

Bí thư chi bộ thôn Đông Yên
nhiệt tình, trách nhiệm!

Phan Quế hà �

Đồng chí Trần Viết Bông

(Xem tiếp trang 22)
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Dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp, ảnh hưởng đến 
nhiều mặt của đời sống xã 
hội, trong đó có cả hoạt động 
của Đoàn Thanh niên vốn 
mang tính phong trào, lại 
đúng cao điểm Tháng thanh 
niên. Tuy nhiên, qua kết 
quả Tháng thanh niên có 
thể nhận thấy, những cán bộ 
Đoàn sẵn lửa nhiệt tình và sự 
sáng tạo đã không chịu ngồi 
yên, nhanh nhạy xoay trở để 
giữ được hoạt động không tập 
trung đông người song đảm 
bảo thiết thực, hiệu quả, để 
lại hình ảnh đẹp của tuổi trẻ 
trong cộng đồng.

Các đội phản ứng nhanh, 
đội thanh niên tình 
nguyện trong màu áo 

xanh thanh niên đã đến từng 
ngỏ, gõ từng nhà, về từng bản 
làng tuyên truyền, hỗ trợ người 
dân phòng chống dịch bệnh 
bằng nhiều việc làm thiết thực. 
Điển hình như: hỗ trợ người dân 
khai báo y tế, tặng khẩu trang, 
nước rửa tay. Không chỉ dừng 
lại ở việc xung kích, tình nguyện 
mà áo xanh còn sáng tạo và hiện 
thực hoá những ý tưởng bằng 
nhiều mô hình, cách làm hay 
như: sáng kiến tiếng kẻng học 

bài, tái chế lốp xe thành bồn 
rửa tay, đổi rác thải nhựa lấy sản 
phẩm phòng, chống Covid-19...

Thay đổi, đôi khi không phải 
là cái gì quá to tát mà bắt đầu 
từ những việc làm đơn giản 
như vậy. Điều đáng quý chính 
là trong bất cứ hoàn cảnh, điều 
kiện nào, mỗi cán bộ Đoàn cũng 
biết xoay trở tìm ra cho mình 
lối đi phù hợp. Sự xoay trở ấy 
không phải chỉ để giải quyết câu 
chuyện tìm kiếm mô hình cho 
hoạt động phong trào, duy trì 
ổn định tổ chức mà là tấm lòng, 
là sự sẻ chia với cộng đồng. 

Cũng dễ dàng nhận thấy hình 
ảnh áo xanh thanh niên đã từng 
nhanh nhạy qua mỗi cơn bão lũ, 
qua mỗi khi thiên tai, dịch bệnh, 
hạn hán. Và sự nhanh nhạy ấy 
còn thấy ở những hoạt động 
thông thường, hằng ngày. Như 
vậy, tổ chức Đoàn đã luôn thở 
cùng nhịp thở của cuộc sống và 
bước chuyển phong trào theo 

nhịp sống. 
Đã từng có câu hỏi về những 

hoạt động đoàn theo kiểu 
hình thức. Câu trả lời không 
thể thuyết phục hơn, khi nhiều 
năm qua, Đoàn không tổ chức 
Lễ ra quân, gióng trống, giương 
khẩu hiệu, mà bắt tay làm ngay 
công trình, phần việc. Vừa xông 
xáo đi, vừa ra tay làm và làm 
một cách thực chất, hiệu quả 
gắn nhu cầu, điều kiện thực tế 
các địa phương. Những việc 
làm ấy nhận được nhiều sự yêu 
thích, chia sẻ, lan tỏa... Nói cách 
khác, câu chuyện về sự nhanh 
nhạy trong các hoạt động tình 
nguyện của tổ chức Đoàn đang 
được nhiều người quan tâm dõi 
theo, cổ vũ, trợ sức. Với sự lan 
tỏa cực nhanh trên mạng xã hội, 
hình ảnh áo xanh tình nguyện 
nhiệt tình, lăn xả ở miền núi 
cao, cũng có thể được các bạn 
ở đồng bằng cảm nhận nhanh 
chóng. 

Năng động, sáng tạo, xung 
kích vốn là đặc tính trong bất 
kỳ hoạt động phong trào nào 
của tuổi trẻ. Sứ mệnh của Đoàn 
là khơi gợi cách nghĩ, cách làm 
mới, để xứng đáng với vai trò 
là người tiên phong, người tổ 
chức lôi cuốn thanh niên cùng 
làm những điều bình thường 
mà có ích.

Biết chọn việc để làm!
Lê Quang Quỳnh �

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam
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hóa của một số nhóm ngành giảm; doanh thu bán 
lẻ tháng khoảng 2,64 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% 
so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng, tổng mức bán 
lẻ hàng hóa hơn 9 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với 
cùng kỳ, nhưng thấp hơn với những năm gần đây.

Nhiều hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, 
du lịch tham quan tạm dừng nên tổng lượt khách 
lưu trú, tham quan trên địa bàn tỉnh giảm mạnh. 
Tổng lượt khách lưu trú tháng 3/2020 khoảng 92 
nghìn lượt, giảm 55,7% so tháng trước và giảm 
72% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour do 
các doanh nghiệp lữ hành phục vụ 546 lượt, giảm 
64,4% so tháng trước và giảm 84% so với cùng kỳ. 
Tính chung 3 tháng, tổng lượt khách lưu trú trên 
địa bàn 504 nghìn lượt, giảm 44,5% so với cùng kỳ, 
trong đó khách trong nước giảm trên 60%; khách 
lưu trú quốc tế giảm 28%. Tổng lượt khách du lịch 
4.126 lượt, giảm 53,8% so với cùng kỳ, trong đó 
khách quốc tế giảm 68%.

Tính đến giữa tháng 3/2020, toàn tỉnh cơ bản 
kết thúc gieo trồng vụ Đông Xuân. Diện tích gieo 
trồng 77,8 nghìn ha cây hàng năm, bằng 99,8% so 
với cùng kỳ; riêng cây lúa đã gieo sạ 42 nghìn ha, 
giảm 264 ha so với cùng kỳ; hiện lúa sinh trưởng và 
phát triển tốt, riêng các trà lúa chính vụ đã trổ.

Chăn nuôi gia cầm tăng khá do giá cả ổn định, 
dịch bệnh được kiểm soát và một số hộ đã chuyển 
đổi từ nuôi lợn sang nên tổng đàn gia cầm tăng 
7,4% so với cùng kỳ (tương đương 550 nghìn con); 
tuy nhiên, chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh chủ 
yếu vẫn là tự phát, phân tán, quy mô nhỏ; chăn 
nuôi quy mô lớn tập trung phát triển còn chậm.

Sản lượng khai thác thủy sản Quý I/2020 hơn 
22 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Diện tích 
nuôi tôm hơn 1.110 ha, giảm 10 ha so với cùng kỳ; 
trong đó, nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển được duy 
trì với diện tích 250 ha; nuôi tôm vùng triều trên 
860 ha, giảm 10 ha.

Tính đến cuối tháng 3/2020, tổng nguồn huy 
động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh 
55.900 tỷ đồng, tăng 0,61% so với đầu năm và tăng 
7% so với cùng kỳ; huy động vốn tăng thấp do tiền 
gửi thanh toán của doanh nghiệp giảm.

Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so với 
cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

3 tháng 5.023 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán và giảm 
30% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 3.879 tỷ 
đồng, đạt 19% dự toán và giảm 27,2% so với cùng 
kỳ; giảm chủ yếu ở một số lĩnh vực lớn như: ô tô, 
bia, thủy điện. Thu xuất nhập khẩu 1.144 tỷ đồng, 
đạt 21,8% dự toán, giảm 37,5% so với cùng kỳ. 
Tổng chi ngân sách địa phương 4.909 tỷ đồng, đạt 
18% dự toán; trong đó, chi thường xuyên 2.226 tỷ 
đồng, chi đầu tư phát triển 2.683 tỷ đồng.

Đến ngày 27/3/2020, toàn tỉnh đã giải ngân 
444,5 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 
2020, đạt 10% kế hoạch, chủ yếu giải ngân ở các 
công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng.

Trong Quý I/2020, Trung tâm Hành chính công 
tỉnh đã tiếp nhận 7.904 hồ sơ, đã giải quyết 7.228 
hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn 
đạt 99,3%. UBND cấp huyện đã tiếp nhận và giải 
quyết 37.028 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 
84,3%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên địa bàn tỉnh tập chủ 
yếu thuộc lĩnh vực đất đai và tập trung ở các địa 
phương (thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện 
Bàn, huyện Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình).

Trong tháng 3/2020, đã cấp phép đăng ký kinh 
doanh cho 108 doanh nghiệp với tổng vốn đăng 
ký gần 652 tỷ đồng; giải thể 33 doanh nghiệp, 
18 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt 
động. Như vậy, tính đến hết Quý I/2020 đã có 323 
doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giải thể 
61 doanh nghiệp, 243 doanh nghiệp gửi thông 
báo tạm ngừng hoạt động. So với cùng kỳ, tăng 
09 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 89 doanh 
nghiệp giải thể nhưng tăng 58 doanh nghiệp gửi 
thông báo tạm ngừng hoạt động.

Trong Quý I/2020, đã cấp mới 04 dự án đầu tư 
trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 19 
triệu USD; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh 
còn hiệu lực là 195 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 
5,9 tỷ USD. Cấp phép 16 dự án đầu tư trong nước 
với tổng vốn đăng ký gần 1.788 tỷ đồng; lũy kế đến 
nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 600 dự án còn hiệu 
lực với tổng vốn đầu tư gần 160 nghìn tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo tiếp tục triển khai thực 
hiện với nhiều giải pháp như: cấp thẻ Bảo hiểm y 
tế, hỗ trợ chi phí học tập cho con hộ thoát nghèo 
bền vững, hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn đối với hộ 
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nghèo, cận nghèo,...Công tác đào tạo nghề và giải 
quyết việc làm được quan tâm thường xuyên; tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số người thất 
nghiệp của tỉnh tăng. Theo kết quả sơ bộ điều 
tra mẫu lao động việc làm Quý I/2020, tỷ lệ thất 
nghiệp chung toàn tỉnh ở mức 3,84%; phần lớn là 
lực lượng trẻ làm việc thời vụ hoặc lao động hợp 
đồng ngắn hạn trong các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh. Số người có việc làm ổn định trong các cơ 
sở bị giảm giờ làm việc, tập trung ở các ngành như: 
giáo dục và đào tạo, lưu trú, vui chơi giải trí,... Riêng 
ở thành phố Hội An hầu hết các khách sạn, cơ sở 
lưu trú, dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi, giải 
trí, may mặc đã tạm ngừng hoạt động nên số đông 
nhân viên ở khu vực này tạm nghỉ.

Hiện nay, các cấp học trên địa bàn tỉnh tiếp tục 
cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 
và đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ cho học 
sinh học tập ở nhà như: ứng dụng công nghệ thông 
tin để ôn tập từ xa qua thiết bị điện tử và công tác y 
tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung 
thực hiện. Đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo các cấp, các ngành 
tập trung theo dõi, xây dựng phương án phòng, 
chống dịch. Tính đến ngày 31/3/2020, trên địa bàn 
tỉnh đã phát hiện 3 ca nhiễm Covid-19. Ban Chỉ đạo 
tỉnh đã thực hiện cách ly những người liên quan và 
gửi mẫu xét nghiệm theo quy định. UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, các Bệnh 
viện và Cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng 
các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ khi dịch 
bệnh diễn biến phức tạp. Triển khai Đội thường 
trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức các biện 
pháp cách ly, phòng chống theo quy định tại các 
điểm giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay 
Chu Lai. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các hoạt động 
tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại cộng đồng, chủ động thực hiện 
tốt việc phòng bệnh, vệ sinh cá nhân.

Tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 03 tiêu 
chí so với cùng kỳ. Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 
15/3/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn 
giao thông đường bộ, 02 vụ tai nạn đường sắt và 
01 vụ tai nạn đường thủy; làm chết 36 người, bị 
thương 23 người. So với cùng kỳ, giảm 13 vụ, giảm 

03 người chết và giảm 04 người bị thương…

Để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế 
hoạch năm 2020;  UBND tỉnh đã yêu cầu các 
ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện 
một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 
2020, như sau:

 1. Thực hiện nghiêm và quyết liệt các giải 
pháp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch 
Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại các Chị thị số 15/CT-TTg ngày 
27/3/2020, Chị thị số 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 
và của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 
28/3/2020, Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 
17/3/2020, Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 
27/3/2020, Quyết định số 864/QĐ-UBND, Quyết 
định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020, Công 
điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/3/2020, Công văn 
số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020. Lưu ý tất 
cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên 
địa bàn tỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội trong 
vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo 
đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020; thực hiện 
nâng mức ứng phó trên địa bàn tỉnh lên cấp độ 
3 (tăng 1 cấp) theo qui định tại Kế hoạch số 58/
KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (trừ hoạt 
động điều trị).

Điều chỉnh chương trình, thời gian, phương 
thức học qua mạng, truyền hình của học sinh đảm 
bảo chủ động, thống nhất, hiệu quả. Triển khai 
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục đào tạo, trường 
học; tổ chức vệ sinh tẩy trùng 100% trường lớp 
học và thực hiện các giải pháp cần thiết khác để 
đón học sinh đi học trở lại sau khi có chỉ đạo của 
Trung ương và UBND tỉnh; có kế hoạch học bù để 
đảm bảo theo khung chương trình đào tạo do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, tổ chức thi tốt 
nghiệp các cấp đảm bảo nội dung và thời gian 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp 
tục thực hiện việc đổi mới chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông. Tổ chức xét tuyển 
viên chức giáo dục năm 2020 theo đúng chỉ đạo 
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của UBND tỉnh tại Công văn số 1542/UBND-KGVX 
ngày 20/3/2020.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao 
các Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II năm 2020 và 
hướng dẫn tổ chức đại hội TDTT cơ sở và Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; chuẩn bị 
lực lượng vận động viên tham gia Hội khỏe Phù 
Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2020. Triển khai 
Đề án quản lý và khai thác dịch vụ tại các bãi biển 
du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Xây 
dựng Đề án quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh đến 
năm 2030; hoàn chỉnh chương trình hành động 
quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2020-2021.

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát 
nghèo bền vững; đảm bảo các chính sách về an 
sinh xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo 
nghề, nhất là lao động có trình độ cao. Thực hiện 
tốt chính sách hỗ trợ người có công cách mạng 
về nhà ở theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 
tỉnh ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh và lập thủ 
tục thanh, quyết toán theo quy định; chuẩn bị các 
điều kiện để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 
73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

2. Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục 
các tồn tại, hạn chế trong Quý I/2020, bổ sung và 
tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời đảm bảo 
phát triển sản xuất, kinh doanh theo tình hình 
thực tế. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 01/
NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, các Nghị 
quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 
2020 và Chương trình công tác năm 2020 của 
UBND tỉnh.

3. Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp 
thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế; 
quản lý thu-chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm 
theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2020 của 
UBND tỉnh; chủ động thực hiện ngay giải pháp 
huy động các nguồn thu còn tiềm năng, nguồn 
thu mới phát sinh; các ngành, địa phương khẩn 
trương đề xuất phương án cắt giảm nhiệm vụ 
chi chưa thật sự cần thiết trong dự toán 2020 
để trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định. Quản lý chặt chẽ giá cả, theo dõi biến 
động giá cả thị trường để có giải pháp phù hợp, 

hạn chế sự tăng giá bất thường, xử lý nghiêm các 
hành vi găm hàng, nâng giá, làm hàng giả.

4. Tập trung công tác bảo vệ môi trường; nhất 
là xây dựng khu chứa xử lý rác thải, việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý rác thải, gia cố đảm bảo an 
toàn các bãi chứa rác thải; đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư xây dựng lò đốt rác thải bằng công nghệ phù 
hợp, đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chí về 
môi trường; tiếp tục chỉ đạo xử lý dứt điểm sự cố 
rò rỉ dầu Fusel tại Nhà máy sản xuất cồn Ethanol 
Đại Tân.

5. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc 
đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển trong điều 
kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Triển 
khai sản xuất vụ Hè Thu 2020 theo kế hoạch; tiếp 
tục thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, 
nhiễm mặn, tiết kiệm nước trong mùa nắng hạn 
năm 2020; thực hiện có hiệu quả chương trình xây 
dựng nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch; 
triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường 
các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, 
nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác 
phòng cháy, chữa cháy rừng. Đẩy nhanh kế hoạch 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát 
triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; tiếp tục 
khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

6. Tiếp tục triển khai đề án Chính quyền điện 
tử tỉnh kết nối với các hệ thống thông tin quốc 
gia đảm bảo theo kế hoạch được duyệt. Yêu cầu 
các cơ quan nhà nước tiếp tục dừng, hạn chế các 
các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp 
trực tuyến, tích cực cải cách hành chính, thực hiện 
phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn trong xử lý 
công việc.

7. Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững 
trật tự xã hội trên địa bàn, nhất là bảo vệ và thực 
thi pháp luật tại địa phương; tăng cường công tác 
đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy 
nổ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 
thực hiện công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
theo kế hoạch được duyệt.
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giống cây khác cũng được nuôi cấy mô thành công 
như dứa, mía, khoai mỡ, chuối, mít. 

Công nghệ sinh học trong chế biến
Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến 

tiêu đen thành tiêu sọ. Nghiên cứu công nghệ bảo 
quản sâm củ tươi Ngọc Linh sau thu hoạch bằng 
phương pháp điều chỉnh khí quyển. Ứng dụng chế 
phẩm sinh học có bản chất tự nhiên phối hợp một 
số phụ gia an toàn để bảo quản nguyên liệu thuỷ 
sản. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến 
mực, cá, nước mắm. Ứng dụng công nghệ sinh học 
sản xuất một số mặt hàng thực phẩm chức năng từ 
nguyên liệu củ sâm Ngọc Linh. Xây dựng quy trình 
chế biến nước yến Cù Lao Chàm theo phương thức 
truyền thống;…

Công nghệ sinh học trong lĩnh vực y tế
Sử dụng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng, 

phòng các bệnh như: viêm gan B, ho gà, bại liệt, 
uốn ván, bại liệt, sởi, rubella, quai bị...; ứng dụng 
công nghệ test elisa trong xét nghiệm sinh học để 
xác định các vi rút (chẩn đoán HIV, nhiễm cúm A/
H5N1) vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong các loại 
thực phẩm, nước uống phòng trừ ngộ độc thực 
phẩm. Chú trọng ứng dụng kỹ thuật để bào chế và 
đánh giá tính an toàn, hiệu quả của viên nang mềm 
sâm Ngọc Linh. Tập trung nghiên cứu về thực trạng 
kháng thuốc kháng sinh và giải pháp nâng cao hiệu 
quả sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi 
cộng đồng ở trẻ em do vi khuẩn Streptococcus 
pneumoniae;...

Công nghệ sinh học phục vụ công tác bảo vệ 
môi trường

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất các chế 
phẩm vi sinh trong xử lý nước thải, rác thải tại các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phục hồi và 
phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, góp phần xử 
lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ứng dụng 
công nghệ biogas để sản xuất khí sinh học, đồng 
thời xử lý chất thải tại các khu chăn nuôi tập trung. 
Ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý nước trong nuôi 
trồng thuỷ sản. Triển khai phương pháp nuôi và sử 
dụng sinh vật myosilop trong tiêu diệt lăng quăng, 
diệt muỗi bằng sinh học (thay cho hóa chất);... 

Bên cạnh kết quả, công tác phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh còn một 
số hạn chế: Việc quy hoạch, đầu tư phát triển và ứng 
dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, y dược, công nghiệp chế biến 
thực phẩm chưa được chú trọng đúng mức; Chính 
sách ưu đãi cho các doanh nghiệp sinh học vừa và 
nhỏ còn hạn chế. Chưa có chính sách thu hút đa 
dạng các nguồn đầu tư trong nước và ngoài nước 
cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm 
công nghệ sinh học thiết yếu; Cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát 
triển công nghệ sinh học còn hạn chế. Thiếu cán bộ 
được đào tạo đúng chuyên ngành và chuyên sâu về 
công nghệ sinh học. Việc thu hút cán bộ khoa học 
và công nghệ nói chung, cán bộ công nghệ sinh học 
nói riêng còn gặp khó khăn. Chính sách đãi ngộ đối 
với cán bộ nghiên cứu khoa học trong đó có công 
nghệ sinh học còn nhiều bất cập; Ngân sách đầu tư 
cho nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học còn hạn hẹp. Công tác xã hội hóa lĩnh vực 
này còn gặp khó khăn;…

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt và khắc 
phục hạn chế, trong thời gian đến, các cấp ủy, chính 
quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 
doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu 
quả Chỉ thị số 50-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 553/
QĐ-TTg, ngày 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công 
nghiệp sinh học đến năm 2030, Kết luận số 300-KL/
TU, ngày 04/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, Công văn số 
757-CV/TU, ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết 
luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-
CT/TW, Chương trình phát triển công nghệ sinh học 
của Ủy ban nhân dân tỉnh và các chương trình, kế 
hoạch liên quan của Trung ương và của Tỉnh về phát 
triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên các lĩnh 
vực. Xác định nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công 
nghệ sinh học là quan trọng, cần ưu tiên đầu tư phát 
triển nhằm tạo ra nhiều sản phẩm năng suất, chất 
lượng, hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế địa phương, tạo sinh kế, tăng thu nhập 
cho người dân;…
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Dịch viêm đường hô 
hấp cấp virus Covid-19 
(Corona) xuất hiện tại Vũ 

Hán (Trung Quốc), sau đó nhanh 
chóng bùng phát lan rộng các 
quốc gia và vùng lãnh thổ, trở 
thành đại dịch hoành hành trên 
phạm vi toàn cầu, số lượng ca 
nhiễm và tử vong không ngừng 
tăng lên, gây những tổn thất 
nặng nề về kinh tế - xã hội cho 
nhân loại. Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã tuyên bố tình trạng 
y tế khẩn cấp toàn cầu, cảnh 
báo mức độ nguy hiểm của 
virus, kêu gọi cộng đồng Quốc 
tế đoàn kết, hợp tác cùng nhau 
chung tay chống dịch.

Thực hiện Lời kêu gọi toàn 
dân đoàn kết chống dịch của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ ngành về công tác ứng 
phó với dịch Covid - 19. Tỉnh ủy 
và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam đã ban hành các văn bản 
khẩn trương chỉ đạo các địa 
phương về công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt là ở các huyện miền núi 
của tỉnh, đây là các địa phương 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, cở sở y tế còn nhiều hạn 
chế, đời sống của đồng bào các 
dân tộc thiểu số còn thấp, nguy 

cơ dịch bệnh lây lan và  bùng 
phát rất rất cao. 

Với thái độ chủ động, tích cực 
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, 
cuộc chiến chống dịch Covid - 
19 tại huyện Đông Giang diễn ra 
quyết liệt, cả hệ thống chính trị 
- xã hội đã vào cuộc, nhân dân 
chung tay hưởng ứng tích cực. 
Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban 
hành Công văn 1378-CV/HU, 
ngày 30/3/2020 về tăng cường 
triển khai quyết liệt phòng, 
chống dịch Covid - 19; Công văn 
1385-CV/HU, ngày 31/3/2020 về 
thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid - 19 
theo Lời kêu gọi toàn dân đoàn 
kết chống dịch của Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/
CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Khẩn trương chỉ đạo các 
chi, đảng bộ tạm dừng việc tổ 
chức Đại hội Đảng để tập trung 
công tác phòng, chống dịch. Uỷ 
ban nhân dân huyện ban hành 
Quyết định 153/QĐ-UBND, 
ngày 04/02/2020 về thành lập 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh cấp huyện; thành lập Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch tại 
11 xã, thị trấn.

Vào thời điểm bùng phát 
nhất của dịch bệnh, UBND 
huyện đã ban hành Công 
văn số 695/UBND-VX, ngày 
03/4/2020 về tăng cường kiểm 
soát địa bàn để phòng, chống 
dịch Covid - 19. Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch của huyện 
đã phối hợp chặt chẽ với lực 
lượng vũ trang lập cơ sở cách ly 

CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH COVID-19
ở huyện Đông Giang

a Vô com �
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang

Đoàn thanh niên tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
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tập trung, tiến hành cách ly 04 
người đến từ vùng tâm dịch (Hà 
Nội), phân công cán bộ chiến 
sỹ túc trực 24/24, lập chốt kiểm 
soát dịch tại các địa điểm chính 
Mà Cooih - Nam Giang, Kà Dăng 
- Đại Lộc, Trung Mang (xã Ba) - Đà 
Nẵng, thị trấn Prao - Tây Giang, 
tiến hành theo dõi người từ địa 
phương khác đến, phun thuốc 
khử trùng các phương tiện lưu 
thông đến địa bàn huyện. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã 
ban hành các văn bản, hướng 
dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn về 
công tác tuyên truyền phòng, 
chống dịch Covid - 19 trên địa 
bàn huyện. Tiến hành phối hợp 
chặt chẽ với tuyên giáo khối 
chính quyền và các xã bám 
thôn, sát hộ để theo dõi tình 
hình dịch, kịp thời nắm bắt tư 
tưởng của nhân dân, phát hành 
bản tin thông báo nội bộ về 
khuyến cáo của Bộ Y tế cách 
phòng, chống dịch đến từng hộ 
dân.

Trung tâm y tế huyện đã 
thành lập Đội Cơ động phản 
ứng nhanh chống dịch, lập 
phòng cách ly, phòng kiểm 
dịch, tăng cường trang thiết bị y 
tế, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa 
để xử lý bệnh dịch nếu xảy ra, 
phun thuốc khử trùng tại trụ sở 
làm việc, trường học, nhà sinh 
hoạt cộng đồng. Chỉ đạo trạm 
y tế các xã, thị trấn tăng cường 
khám bệnh, chăm sóc sức khỏe 
cho người dân, hướng dẫn bà 
con cách phòng tránh dịch 
bệnh tại gia đình, thôn bản.

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
phối hợp với các điểm trường 
cho học sinh nghỉ học đúng 

theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo 
dục và Sở Giáo dục, chủ động 
xây dựng kế hoạch giảng dạy 
trực tuyến cho học sinh tại nhà. 
Phòng Lao động thương binh 
và Xã hội phối hợp chặt chẽ 
với các địa phương nắm rõ tình 
hình, số lượng người lao động 
trong và ngoài tỉnh, vận động 
các đối tượng này tích cực hợp 
tác với các cơ sở y tế để đo nhân 
nhiệt, kiểm tra sức khỏe, kiểm 
dịch trước khi về địa phương 
nghỉ việc.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam phối hợp chặt chẽ với 
Công an huyện đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, kết hợp với 
đấu tranh tố giác các tổ chức, cá 
nhân đưa các thông tin không 
chính xác gây hoang mang, ảnh 
hưởng đến đời sống Nhân dân. 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
và Truyền thanh - Truyền hình 
phát hành các tờ rơi khuyến báo 
của Bộ Y về phòng, chống dịch 
đến từng hộ gia đình; tăng thời 
lượng chương trình phát thanh 
tiếng Cơ tu về cách ngăn ngừa, 
phòng chống dịch đến các thôn 
bản.

Huyện đoàn phát động 
phong trào“Áo xanh hành động”, 

tuổi trẻ tình nguyện phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, 
thành lập đội thanh niên xung 
kích tuyên truyền chống dịch, 
mở các đợt tập huấn cho thanh 
niên về kiến thức phòng, chống 
dịch bệnh, cấp phát khẩu trang 
miễn phí cho nhân dân, ủng hộ 
quyên góp vào quỹ chống dịch 
của địa phương.

Cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động chấp hành 
nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, 
đeo khẩu trang nơi công cộng, 
tại trụ sở làm việc, rửa tay bằng 
dung dịch khử trùng. Nhân dân 
các địa phương thực hiện ăn 
chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh, 
không tụ tập đông người, luôn 
rửa tay bằng xà phòng, tích 
cực hợp tác với chính quyền về 
phòng, chống dịch tại nhà.

Tính đến 25/4/2020, huyện 
miền núi Đông Giang chưa phát 
hiện trường hợp nào dương 
tính với virus Covid - 19. Công 
tác phòng ngừa, ngăn chặn 
dịch bệnh được chính quyền 
địa phương duy trì rất tốt, nhiều 
biện pháp mới quyết liệt được 
triển khai thực hiện, góp phần 
thắng lợi cuộc chiến chống dịch 
ở huyện Đông Giang.
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Kỳ họp thứ 15, hĐND tỉNh Khóa IX: 
thôNg qua 10 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã diễn ra 
trong 1 ngày (21/4/2020) với hình thức trực tuyến 
tại 4 điểm cầu, số lượng đại biểu tham dự tại mỗi 
điểm cầu được bố trí phù hợp đảm bảo tuân thủ 
nghiêm túc quy định, khuyến cáo về thực hiện 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 
– 19. Đồng chí Phan Việt Cường – UVBCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 
đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. 

Kỳ họp thứ 15 đã xem xét, quyết định 15 nội 
dung, gồm: Đề án quy định về số lượng, chức 
danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ 
dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp 
tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh; Quy định mức khuyến khích đối với tập 
thể, cá nhân đạt thành tích cao tại các cuộc thi 
thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam; Cơ chế khuyến khích 
đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030; Bổ 
sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện: 
Duy Xuyên, Phú Ninh, Hội An, Thăng Bình, Bắc Trà 
My; Phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách 
năm 2020; Quyết định chủ trương đầu tư các dự 
án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND 
tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019; Cho ý kiến 
lần 1 về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; dự kiến kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025; Phương án phân bổ kế hoạch vốn năm 
2020; giãn tiến độ và giảm kế hoạch vốn đầu tư 
một số dự án vốn ngân sách tỉnh; Chấp thuận chủ 
trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND 
tỉnh; Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; Bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán 
nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Điều chỉnh 
tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng 
Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án 
Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 
Quảng Nam; Đề nghị không đầu tư một số dự án 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh; Tình hình triển 
khai thực hiện dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ 
thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác 
dự phòng tại khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, 

Quang cảnh Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15.










