
TỈNH UỶ QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 11 - CT/TU Quáng Ninh, ngày XI tháng 7 năm 2022 

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỬY 

về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 
" (30/10/1963 - 30/10/2023) 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có tính 
bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã 
đề ra, cìmg với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất 
nước, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc 
tinh Quảng Ninh sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 
(30/10/1963 - 30/10/2023). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh. Là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá, 
khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát ừiển Tình với 
nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng 
của Tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước, qua đó, củng cố niềm tin, niềm 
tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng 
Ninh, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng 
động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và 
bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm vượt qua khó 
khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
Xin, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh tập trung ữiển khai tốt một số nội 
dung sau: 

1. Tổ chức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu các hoạt động kỷ 
niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh nhằm thu hút đông đảo nhất các tầng lớp nhân 
dân tham gia, tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn; đảm bảo an 
toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, huy động tối đa 
nguồn lực xã hội hoá; động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh chủ động 
vượt qua mọi khó khăn, thử thách do những tác động của đại dịch COVID-19, tình 
hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh diễn ra trong khu vực 
và trên thế giới, cũng như tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu toàn cầu, phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, 2023 và kế hoạch 5 năm 
2021 - 2025; tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, ý chí tự 
lực, tự cường và tứứi thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi 
ích chung của đội ngũ cán bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh để thực sự trở thành 
nguồn lực, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững gắn với 
bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đến 
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2025, định hướng đến 2030, xây dựng và phát triển Quảng Ninh ngày càng giàu 
đẹp, văn minh, hiện đại, Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 

2. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về đất 
nước, Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới, cũng như lịch sử, truyền thống hào 
hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát 
triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 
năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 
2011), thành quả trong phòng, chống đại dịch COVID-19, chăm lo bảo vệ sức 
khỏe, tính mạng Nhân dân, thực hiện "mục tiêu kép" từ năm 2020 đến nay; lan toả 
mạnh mẽ thương hiệu và hình ảnh một Quảng Ninh "vươn lên, đã và đang trở 
thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng 
đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc" như phát biểu của 
đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá trong chuyến thăm và làm 
việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 06/4/2022. 

3. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mìmg kỷ 
niệm 60 năm Ngày thành lập tmh với chủ đề "Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh 
kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại" gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua phát động thi đua tiếp tục đẩy 
nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương ửình mục tiêu 
quốc gia để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa 
chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu, 01 công trình thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, đế tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các 
địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước trong 
cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chú trọng xây dựng, nhân rộng, tôn vinh các 
mô liìnli tập thề và cá nhân tiêu biểu, nliững gương điển hìah tiên tiến, đột phá sáng 
tạo trong học tập, lao động, sản xuất, công tác, những tấm gương bình dị mà cao quý 
có nhiều đóng góp vì sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững 
chắc quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua. Tô chức các hoạt 
động "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn, đáp nghĩa; tôn vinh, tri ân những cống hiến, 
đóng góp của Nhân dân, những cán bộ, đảng viên, những người có công với cách 
mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh. 

4. Chuẩn bị và tổ chức chu đáo, công phu các hoạt động quy mô cấp tỉnh, 
gồm: Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh tại thànli phố 
Hạ Long; Lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao 
của Đảng và Nhà nước; Phối họp với Tạp chí Cộng sản và các cơ quan liên quan tô 
chức các hội thảo khoa học để làm sáng tỏ thêm nlũrng giá trị lý luận và thực tiên 
trong tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnli Qụảng Ninh, góp phần bổ 
sung lý luận của Đảng trong quá trìnli xây dựng và phát tnổn nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Quảng 
Ninh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Cuộc thi sáng tác tác phâm 
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văn học nghệ thuật, báo chí về Quảng Ninh; Triển lãm thành tựu của Tmh qua 60 
năm hình thành và phát triển tại Cung Quy hoạch hội chợ và triển lãm; Gặp mặt, tri 
ân lão thành cách mạng, đại diện người có công, các thế hệ lãrửi đạo tỉnh Quảng 
Ninh qua các thời kỳ... 

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh: (1) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tinh ủy thành lập Ban 
Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh; (2) Chỉ đạo UBND 
tình: (il) Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; (12) Chỉ đạo tập trung 
huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, hoàn thành đúng tiến độ, 
đạt chất lượng các công trìiih đã được tỉnh xác đỊnh là công trình hoàn thàiủi dịp kỷ 
niệm 60 năm thành lập tỉnh, đồng thời trên cơ sở đăng ký của các đem vị, địa 
phương để tiếp tục lựa chọn xứiững công ừình tiêu biểu, mang dấu ấn nổi bật và có 
ý nghĩa thiết thực về kinh tế - chínli trị - văn hóa - xã hội của tỉnh để gắn biển chào 
mừng; (i3) Rà soát, có kế hoạch cụ thể, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen 
thường cho Nhân dân và cán bộ từửi Quảng Nmh xứng đáng với những thành tích 
đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là ữong giai đoạn 
10 năm qua và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; (3) Thường xuyên theo 
dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉtứi ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
tình hình thực hiện. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì xây dựng tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo, 
hướng dẫn tuyên truyền ừên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống báo 
cáo viên; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tinh xây dựng các 
chuyên ừang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về hoạt động kỷ niệm 60 năm 
Ngày thành lập tỉnh; chi đạo, hướng dẫn Trung tâm Truyền thông từửi xây dựng 
phim tài liệu về quá trình 60 năm xây dựng và phát triển Tỉnh. Chủ trì phối hợp với 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnỈL, Hội nhà báo Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác 
tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Quảng Ninh, 

7. Ban Dân vận Tình uỷ chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh phát động cuộc thi tìm hiểu về Quảng Ninh trong đoàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân với nòng cốt là đoàn viên thanh niên, đoàn viên 
công đoàn, công nhân lao động, nhất là công nhân lao động ngành Than với nhiều 
hìnli thức đa dạng, như thi viết, sân khấu hóa, trên các hạ tầng kỹ thuật số, phương 
tiện, chú ứọng vào các trang mạng xã hội, sử dụng trên các thiết bị thông mmh. 

8. Các ban xây dựng đảng, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 
Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, 
ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Chi thị này 
gắn với trách nhiệm trực tiếp của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các 
ngànli; căn cứ Chỉ thị và Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của tùửi và chức 
năng, nhiệm vụ được giao cũng như tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn 
vị xây dựng và tricn khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể với hình 
thức phù hợp, thiết thực, an toàn, hiệu quả; phát động hưởng ứng thi đua lập thành 
tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, 
thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn 
vị trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thuộc quyền quản lý. 
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9. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam và Tổng 
Công ty Đông Băc tích cực phối hợp tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 
Quảng Ninh, trọng tâm là đây mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, văn 
nghệ, thể thao trong công ĩủiân lao động ngành Than, lập thành tích xuất sắc báo 
công với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà 
nước găn với kỷ niệm 55 năm ngày Bác gặp mặt đại biểu cán bộ, công nhân nganh 
Than, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 87 năm ngày Truyền 
thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (ngày Vùng mỏ bất khuất 
12/11/1936 - 12/11/2023). 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân. 

Nơi nhân: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo), 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương 
Đảng, Ban cán sự đảng Chính phủ (để báo cáo), 
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, 
- ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các 
ban, sờ, ngành trực thuộc tinh, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, 
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 1VT X  v  *  t r  r  

- Lưu VPTU, Phòng m Nguyên Xuân Ký 

T/M BAN THƯỜNG vụ 
BÍ THƯ 
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