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Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam là sự kiện chính trị có ý
nghĩa quan trọng của tỉnh nhằm giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt
đẹp, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng
Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Sở Thông tin và Truyền thông
đề nghị :
1. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền tuần cao
điểm kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471- 2021), nhấn mạnh truyền thống
yêu nước, cách mạng và bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người
Quảng Nam, tôn vinh công đức của Vua Lê Thánh Tông – Người đã khai sáng Danh
xưng Quảng Nam; Quảng Nam là một trong những vùng đất giàu truyền thống yêu
nước, cách mạng, văn hóa, hiếu học, bản lĩnh và sáng tạo; Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân Quảng Nam luôn luôn khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu
mạnh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
2. Tuyên truyền Lễ kỷ niệm niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam, thể hiện tình
cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã khai phá, bảo vệ, xây
dựng và phát triển vùng đất Quảng Nam. Tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, quyết tâm
xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh từ ngày tái lập tỉnh đến
nay hướng đến kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam ( 01/01/1997 -01/01/2022). Báo
chí tập trung thông tin quảng bá hình ảnh Quảng Nam trên đà phát triển, giới thiệu
những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Nam nhằm thu hút các dự án lớn, công nghệ
cao, công nghệ tiên tiến đầu tư phát triển sản xuất, phát triển du lịch, chuyển đổi nhanh
cơ cấu kinh tế, tạo thế và lực cho sự phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới, phấn
đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020

– 2025; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm
2030 .
+ Thời gian: vào lúc 19 giờ 00 phút, 28/12/2021.
+ Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.
3. Tuyên truyền Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành
và phát triển”. Đây là hoạt động quy mô cấp quốc gia, do UBND tỉnh Quảng Nam và
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức với nhiều nội dung tham
luận phong phú, đa dạng, có giá trị về mặt lịch sử được các Giáo sư, Tiến sỹ, nhà khoa
học dày công nghiên cứu.
+ Thời gian: vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/12/2021.
+ Địa điểm: Hội trường số 01 UBND tỉnh Quảng Nam.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin,
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tập trung cho công tác
tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên
truyền về kỷ niệm 550 Dang xưng Quảng Nam. Dành thời lượng, tần suất tuyên truyền
trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình từ huyện đến cơ sở về tuần lễ cao điểm tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và chào năm mới 2022.
Tuyên truyền, biểu dương những cá nhân, tập thể và doanh nghiệp, những mô hình điển
hình mới, sáng tạo đã có sự đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Thông tin đến người dân đón xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm
550 năm Danh xưng Quảng Nam trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát
thanh - Truyền hình Quảng Nam.
( Gửi kèm Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Thông cáo báo
chí Kỷ niệm niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam.)
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả
và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đ/c Trần Văn Tân – PCT UBND tỉnh ( b/c)
- Trang/ Cổng thông tin các Sở, Ban ngành, hội
đoàn thể tỉnh;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP,TTBCXB.
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