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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia
“Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển"
Thực hiện Thông báo số 102-TB/TU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam;
Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về
việc thành lập Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam năm 2021 - 2022;
Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về
việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam; Công văn
số 211/KHXH-QLKH ngày 23/02/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam về việc tham gia đồng chủ trì Hội thảo; Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh
Quảng Nam năm 2021 - 2022 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học
quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển" cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Nhận diện, đánh giá, khẳng định vị trí, 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.
Tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống
yêu nước và cách mạng của quê hương Quảng Nam; qua đó, 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; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị
văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Tiếp thu các ý kiến và khuyến nghị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
quản lý…; trên cơ sở đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch
định các chủ trương, cơ chế chính sách đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội,
củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác quốc tế, đưa Quảng Nam phát
triển nhanh và bền vững.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức Hội thảo quốc gia cần có sự phối hợp, hỗ trợ của Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình
Định; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành của tỉnh, các cơ quan liên quan, sự
ủng hộ nhiệt tình của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong cả nước để đảm bảo
cho việc tổ chức hội thảo được chu đáo, hiệu quả, thành công.
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Nội dung tham luận, ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại
biểu tham dự Hội thảo được tập hợp thành hồ sơ khoa học phục vụ công tác
nghiên cứu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
II. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2021 (trước ngày tổ chức Lễ
kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam).
2. Địa điểm: Hội trường 1, UBND tỉnh,
1. Tên gọi: Hội thảo khoa học quốc gia "Quảng Nam - 550 năm hình
thành và phát triển".
2. Cơ quan chủ trì Hội thảo: UBND tỉnh Quảng Nam và Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam.
3. Đề dẫn và Tổng luận Hội thảo: Mời đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam.
4. Nội dung Hội thảo: Hội thảo phân tích, đánh giá chuyên sâu một số
nội dung phản ảnh về địa lý, lịch sử, văn hóa, giáo dục, chính trị, kinh tế, ngoại
giao, hội nhập, phát triển và một số vấn đề liên quan… Trong đó, tập trung vào
các nhóm chủ đề chính:
- Quảng Nam trong tiến trình lịch sử: về địa lý, lịch sử hình thành tỉnh
Quảng Nam, Danh xưng Quảng Nam, truyền thống lịch sử, văn hóa...
- Về những đóng góp của Quảng Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc.
- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của vùng đất, con người Quảng Nam.
- Quảng Nam - Tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển kinh tế - xã
hội bền vững trong tương lai.
5. Thành phần tham dự Hội thảo: Khoảng 200 đến 250 đại biểu (có
danh sách kèm theo).
6. Chương trình Hội thảo:
Ngày thứ 1:
- Đón tiếp đại biểu;
- Gặp mặt các đại biểu về dự Hội thảo.
Ngày thứ 2: Hội thảo chính thức (Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút).
- Chương trình:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Phát biểu khai mạc Hội thảo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam;
+ Báo cáo đề dẫn của lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam;
+ Đại biểu trình bày các tham luận;
+ Phát biểu thảo luận tại Hội thảo;
+ Tổng luận Hội thảo;
+ Bế mạc.
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IV. Tiến độ thực hiện:
- Đầu tháng 3/2021: Đăng ký và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam để phối hợp hỗ trợ tổ chức Hội thảo. Ban hành Kế hoạch, phát
hành thư mời Hội thảo.
- Giữa tháng 3/2021: Nhận đăng ký tham luận, tóm tắt tham luận.
- Giữa tháng 5/2021: Tập hợp, chọn lọc tham luận, in tài liệu Hội thảo và
chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo.
- Đầu tháng 6/2021: Phát hành giấy mời tham dự Hội thảo.
V. Kinh phí: Kinh phí tổ chức Hội thảo từ ngân sách tỉnh Quảng Nam,
kinh phí các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Hội thảo.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Đề nghị Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
- Cử đại diện lãnh đạo tham gia chủ trì; dự thảo, trình bày Báo cáo đề dẫn
và Tổng luận Hội thảo.
- Chỉ đạo các Ban, Viện liên quan trực thuộc Viện phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng khung chương trình và tổ chức Hội thảo.
- Thông báo mời các nhà nghiên cứu thuộc Viện viết tham luận tham gia
Hội thảo.
- Phối hợp góp ý các nhóm chủ đề Hội thảo.
- Phối hợp phát hành giấy mời các đại biểu Trung ương tham dự Hội thảo.
- Phối hợp nhận các tham luận, theo dõi, tổng hợp, biên tập tham luận và
ý kiến tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại Hội thảo.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trong công tác kiểm tra, biên tập các bài tham luận; kịch bản,
chương trình tổ chức Hội thảo.
3. Văn phòng UBND tỉnh:
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch trong công tác tổ chức
Hội thảo.
- Phối hợp tham mưu phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Hội thảo.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Chủ trì lập danh sách đại biểu, thiết kế, in ấn, phát hành giấy mời, xác báo
số lượng tham luận, đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự Hội thảo.
- Thành lập Tổ thẩm định nội dung tham luận; tổng hợp, biên tập, tuyển
chọn tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.
- Xây dựng chương trình khung của Hội thảo. Chuẩn bị nội dung phát biểu
khai mạc tại Hội thảo; chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, hoa tươi, nước
uống, bảng tên đại biểu và thẻ đeo, thiết kế ma két, thực hiện phông trang trí và
các điều kiện cần thiết tổ chức Hội thảo.
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- In ấn, phát hành Kỷ yếu hội thảo và các tài liệu liên quan cho các đại biểu
tham dự Hội thảo.
- Chủ trì đưa đón, bố trí ăn, ở cho các đại biểu Trung ương, các nhà nghiên
cứu, nhà khoa học có tham luận tại Hội thảo; tổ chức tiệc trà giữa buổi (teabreak),
chương trình gặp mặt và mời cơm Hội thảo.
- Thực hiện chi trả tiền tham luận, tiền tàu, xe, vé máy bay đi lại cho các
nhà khoa học, nhà nghiên cứu; tiền báo cáo đề dẫn, tổng luận, tiền chủ trì, thư ký
và các thành viên tham gia phục vụ Hội thảo.
- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo gửi Sở Tài chính.
5. Sở Tài chính thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh
phí tổ chức Hội thảo.
6. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì tham mưu mời, xác báo, đón tiếp các cơ quan báo chí trong và
ngoài tỉnh dự, đưa tin Hội thảo.
- Phối hợp thông tin chương trình, nội dung Hội thảo đến các cơ quan thông
tấn báo chí trong và ngoài tỉnh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
7. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: Thực hiện
các trang tin, bài viết giới thiệu về Hội thảo.
8. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật
tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh thông tin kế hoạch tổ chức Hội thảo đến các Hội viên
biết, tham gia viết bài tham luận (đăng ký và gửi bài về Ban Tổ chức duyệt chọn
tham gia Hội thảo).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam 550 năm hình thành và phát triển", kính đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam và têu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Viện HLKHXH Việt Nam;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam,
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KGVX.
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