
1 
 

BẢN TIN TỔNG HỢP 

THÁNG 03/2021 
 
 

 
 

Chủ điểm bản tin:  

 Những tin nổi bật của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trong tháng 03/2021 

  Hoạt động chào mừng 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

 Tin Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

  Tin khác 

 

 

Ngƣời tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền 

 

 



2 
 

Mục lục Trang 

1. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà  

2. Phát biểu vủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chào mừng Hội thảo khoa học “Chiến thắng 

Đường 9 - Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực”. 

3. Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Lễ Kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

4. Liên doanh Tư vấn Surbana Jurong – Tư vấn Sakae (Singapore) đề nghị hỗ trợ 

tỉnh Quảng Trị lập quy hoạch phát triển chiến lược. 

5. Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 

Quảng Trị. 

6. Xây dựng Thanh niên Quảng Trị thời kỳ mới: “Bản lĩnh – Tiên phong - Năng 

động – Sáng tạo”. 

7. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cho giảng viên lý luận chính trị. 

8. Giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH khóa XV. 

 

 

 

3 

4 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

10 

  



3 
 

THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƢỜNG VỤ 

THÀNH ỦY ĐÔNG HÀ 

Ngày 04/3/2021, đồng chí Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc 

với Ban Thƣờng vụ Thành ủy Đông Hà để hoàn chỉnh các nội dung đăng ký làm việc với Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy theo chƣơng trình công tác. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ 

quan: Kế hoạch và Đầu tƣ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trƣờng, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

Phát biểu tại phiên làm việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang mong 

muốn Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam và phóng viên 

đăng ký hoạt động thường trú trên địa bàn tiếp tục đồng hành ủng hộ để làm tốt công tác 

tuyên truyền của tỉnh trên các phương tiện truyền thông của Đài tiếng nói Việt Nam. 

Thay mặt Cơ quan thường trú khu vực miền Trung- Đài Tiếng nói Việt Nam, ông 

Phạm Tấn Tư - Giám đốc Cơ quan thường trú khu vực miền Trung mong muốn tỉnh Quảng 

Trị cùng VOV tiếp tục là người đồng hành tin cậy trong công tác phối hợp để tuyên truyền 

các nội dung, thông tin các lĩnh vực của tỉnh trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam 

một cách kịp thời. (Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-thuong-truc-tinh-uy-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-dong-ha
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PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC TỈNH 

ỦY TẠI LỄ KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ 

CHÍ MINH 

Ngày 19/3/2021, BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chƣơng trình gặp mặt truyền thống cán bộ đoàn 

tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ, giai đoạn 1989 – 2021 nhằm ôn lại những truyền thống quý báu của 

các thế hệ cán bộ đoàn tỉnh Quảng Trị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu 

bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh tại buổi gặp mặt. 

 (Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

                                                            

 

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ TỈNH ỦY CHÀO MỪNG HỘI 

THẢO KHOA HỌC “CHIẾN THẮNG ĐƢỜNG 9 - NAM LÀO 1971 
GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ HIỆN THỰC” 

Ngày 19/3/2021, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo khoa học "“Chiến 

thắng Đƣờng 9 - Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực”. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, 

Bí thƣ Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chào mừng hội thảo. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân 

trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. 

Hoà trong không khí cùng cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội lần thứ 

XIII của Đảng và những ngày đầu Xuân mới, hôm nay, tỉnh Quảng Trị rất vinh dự phối 

hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng nhân Kỷ niệm 50 

năm Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (1971 - 2021) với chủ đề “Chiến thắng Đường 9 - 

Nam Lào - Giá trị lịch sử và hiện thực”. 

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, các tướng lĩnh, sỹ quan lực lượng vũ trang nhân dân, quý vị khách quý 

cùng toàn thể các đại biểu về dự Hội thảo. Chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc; 

chúc Hội thảo thành công tốt đẹp! 

 Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

 

https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-tai-buoi-gap-mat-truyen-thong-can-bo-doan
https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-chao-mung-hoi-thao-khoa-hoc--%e2%80%9cchien-thang-duong-9-nam-lao-1971-gia-tri-lich-su-va-hien-thuc%e2%80%9d
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LIÊN DOANH TƢ VẤN SURBANAJURONG – TƢ VẤN SAKAE 

(SINGAPORE) ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỈNH QUẢNG TRỊ LẬP QUY 

HOẠCH PHÁT TRIỄN CHIẾN LƢỢC 

Ngày 25/3/2021, tại Hà Nội, Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên làm việc với Liên danh tƣ 

vấn Surbana Jurong Consultants PTE LTD và Sakae Corporate Advisory (Singapore) để thảo luận 

công tác hợp tác phát triển trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Quang 

Tùng, UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan của tỉnh. 

Tại phiên làm việc, bà Võ Thị Tuấn Anh, Trưởng đoàn liên doanh Tư vấn Surbana 

Jurong – Tư vấn Sakae đã bày tỏ sự quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong 

thời gian gần đây và mong muốn hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong việc lập quy hoạch phát triển 

chiến lược. Theo bà Võ Thị Tuấn Anh, Surbana Jurong là tập đoàn tư vấn thiết kế lớn và 

lâu đời nhất của Singapore, xếp hạng thứ 35/225 công ty thiết kế của thế giới và hiện nay 

Liên doanh cũng đã triển khai hỗ trợ lập quy hoạch cho một số địa phương, trong đó có Đà 

Nẵng, Quảng Ninh, lập quy hoạch cho nhiều dự án tại Việt Nam. 
 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cũng đã yêu cầu UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT làm 

đơn vị đầu mối để khâu nối các bước tiếp theo, trình lãnh đạo tỉnh xem xét việc lựa 
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chọn dịch vụ tư vấn theo các quy định hiện hành, trong đó có việc kết hợp chặt chẻ, hài hòa 

với Liên doanh tư vấn triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Nguyễn Đức Tân, GĐ Trung tâm xúc tiến Đầu tƣ, thƣơng mại 

& Du lịch Quảng Trị(Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

  

 

ĐOÀN CÔNG TÁC VĂN PHÕNG TRUNG ƢƠNG ĐẢNG LÀM VIỆC 

VỚI THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ 

 Sáng 25/3/2021, Đoàn công tác của Văn phòng Trung ƣơng Đảng do Phó Chánh Văn phòng Trung ƣơng Đảng 

Bùi Văn Thạch làm trƣởng đoàn đã có buổi làm việc với Thƣờng trực Tỉnh ủy về đánh giá tình hình triển khai 

Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thƣ khóa XII về các cơ quan chuyên trách tham mƣu giúp việc Tỉnh ủy và mô 

hình Văn phòng phục vụ chung. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; 

Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện các ban đảng làm việc với 

đoàn công tác. 

Kết quả sắp xếp bảo đảm hoạt động bình thường, thông suốt, tạo sự đồng thuận 

trong triển khai thực hiện, qua sắp xếp, giảm được 11 phòng, 2 phó trưởng ban, 8 trưởng 

phòng, 13 phó trưởng phòng. Việc thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung các cơ 

quan chuyên môn trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, đã tinh gọn bộ máy phục vụ các cơ 

quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; qua thực hiện đã tinh giản được 11 biên chế. 

 Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; đại diện các ban 

đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong 

công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên; việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ 

máy ở các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy còn mang tính cơ học, các 

phòng chuyên môn giảm, nhưng chức năng, nhiệm vụ ở một số phòng chuyên môn sau khi 

sáp nhập chưa tương đồng, chưa có sự gắn kết; Trung ương chưa có quy chế mẫu và văn 

bản hướng dẫn cụ thể về các hoạt động mô hình Văn phòng phục vụ chung cấp ủy nên còn 

gặp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện, nhất là về quản lý tài chính, 

tài sản… Đồng thời kiến nghị, đề xuất: Ban Tổ chức Trung ương Đảng trình sửa đổi, bổ 

sung Quy định số 04-QĐi/TW như phòng có dưới 8 biên chế được bố trí trưởng phòng và 

1 phó trưởng phòng; có từ 8 biên chế trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; bổ 

https://tinhuyquangtri.vn/lien-doanh-tu-van-surbana-jurong-%e2%80%93-tu-van-sakae-singapore-de-nghi-ho-tro-tinh-quang-tri-lap-quy-hoach-phat-trien-chien-luoc
https://tinhuyquangtri.vn/lien-doanh-tu-van-surbana-jurong-%e2%80%93-tu-van-sakae-singapore-de-nghi-ho-tro-tinh-quang-tri-lap-quy-hoach-phat-trien-chien-luoc
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sung nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản; đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng sớm nâng 

cấp, hướng dẫn, tập huấn hỗ trợ cụ thể chương trình phần mềm kế toán tài chính, tài sản 

mới, giúp đơn vị thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo chuẩn thông tin theo cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công của Bộ Tài chính… 

  

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch 

chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh Quảng Trị trong triển khai 

thực hiện. Trên cơ sở những khó khăn, hạn chế đó, tỉnh cần chủ động để đưa ra những giải 

pháp hợp lý, hiệu quả đối với việc thực hiện theo Quy định số 04-QĐi/TW, nhất là mạnh 

dạn, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để bộ máy phục vụ, tham mưu Tỉnh ủy hoạt động 

hiệu quả. Đoàn công tác tiếp nhận, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của tỉnh để nghiên 

cứu, tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng để xây dựng bộ máy tham mưu giúp việc 

cho cấp ủy hoạt động hiệu quả. 

  

Trước đó, nhân chuyến công tác tại Quảng Trị, Đoàn công tác của Văn phòng Trung 

ương Đảng do Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch làm trưởng đoàn 

đã đến dâng hương, dâng hoa tại Thành Cổ Quảng Trị và Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê 

Duẩn. (Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

 

 
 

XÂY DỰNG THANH NIÊN QUẢNG TRỊ THỜI KỲ MỚI 

“BẢN LĨNH – TIÊN PHONG – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO” 

Sinh thời Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên- lực lƣợng kế cận của 

Đảng, tƣơng lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Bác khẳng định: “Thanh niên là ngƣời 

chủ tƣơng lai của nƣớc nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”, “Nƣớc nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh 

một phần lớn là do các thanh niên”. 

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng 

to lớn vào thế hệ trẻ Quảng Trị hôm nay, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ phát 

triển. Với truyền thống 90 vẻ vang của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng tuổi 

https://tinhuyquangtri.vn/-doan-cong-tac-van-phong-trung-uong-dang-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-quang-tri
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trẻ Quảng Trị sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thân tiên 

phong, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ và chính 

quyền tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những 

nhiệm kỳ tiếp theo, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh. Nguồn:Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

 

NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHO GIẢNG 

VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc nhằm thúc đẩy các giảng viên tích cực cập 

nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng 

dạy, rèn luyện kỹ năng... 

 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc  Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp 

triển khai kế hoạch Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành 

https://tinhuyquangtri.vn/xay-dung-thanh-nien-quang-tri-thoi-k%E1%BB%B3-moi-%E2%80%9Cban-linh-%E2%80%93-tien-phong-%E2%80%93-nang-dong-%E2%80%93-sang-tao%E2%80%9D
https://tinhuyquangtri.vn/xay-dung-thanh-nien-quang-tri-thoi-k%E1%BB%B3-moi-%E2%80%9Cban-linh-%E2%80%93-tien-phong-%E2%80%93-nang-dong-%E2%80%93-sang-tao%E2%80%9D
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phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ 

VII - năm 2021. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì cuộc 

họp. 

Theo đó, Hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị là hoạt động có ý nghĩa 

quan trọng, thiết thực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị nhằm 

thúc đẩy các giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

[Xây dựng chƣơng trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết] 

Đây cũng là dịp để giảng viên các trường học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt,” nhân rộng 

điển hình tiên tiến. Qua Hội thi, các giảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức, trách 

nhiệm chuyên môn, tình cảm nghề nghiệp. 

Dự kiến, Hội thi được tổ chức ở hai khu vực: Khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên-Huế 

trở ra, gồm 31 trường chính trị cấp tỉnh và 9 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương) được tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 

14-16/4; khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào, gồm 32 trường chính trị cấp tỉnh và 2 

trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) được tổ chức tại Trường Chính trị 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 26-29/4. 

Đến nay, Hội thi thu hút 140 thí sinh dự thi, trong đó khu vực phía Bắc 75 thí sinh, 

khu vực phía Nam 65 thí sinh. 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Ban Tổ chức, tổ giúp việc và các đơn vị đăng cai Hội thi; 

đồng thời yêu cầu triển khai kỹ lưỡng, đảm bảo bảo chất lượng, hiệu quả chương trình và 

đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu rà soát lại điều lệ, thể lệ, quy chế của 

hội thi; kịp thời cung cấp và phổ biến nội dung tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 

vào giáo án dự thi; đồng thời hoàn thiện tiêu chí, cơ cấu thang điểm, biểu mẫu chấm thi đối 

với từng nội dung đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm và thực chất. 

Đối với 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề 

nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu đảm bảo các điều kiện tổ chức trong bối 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-H%e1%bb%99i-%c4%91%e1%bb%93ng-L%c3%bd-lu%e1%ba%adn.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/H%e1%bb%99i-thi-gi%e1%ba%a3ng-vi%c3%aan-d%e1%ba%a1y-gi%e1%bb%8fi.vnp
https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-chuong-trinh-hanh-dong-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet/701873.vnp
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cảnh dịch COVID-19; bên cạnh đó, đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, công tác 

hậu cần, công tác thông tin truyền thông để Hội thi diễn ra thành công, hiệu quả.Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ chí  

GIỚI THIỆU ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ NGUYỄN XUÂN THẮNG 

ỨNG CỬ ĐBQH KHÓA XV 

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH 

khóa XV. 

Ngày 14/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử 

tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo 

hình thức trực tuyến. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH 

khóa XV. 

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu, cử tri dự hội 

nghị đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của ông Nguyễn 

Xuân Thắng và thống nhất ông đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. 

Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân 

Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 

ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

 

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ĐBQH khóa XV 

https://www.vietnamplus.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-dao-tao-cho-giang-vien-ly-luan-chinh-tri/702119.vnp
https://www.vietnamplus.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-dao-tao-cho-giang-vien-ly-luan-chinh-tri/702119.vnp
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Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng 

hộ của cử tri nơi công tác. Nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm khi được Bộ Chính trị giới 

thiệu vào danh sách ứng cử ĐBQH, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây chính là sự 

ghi nhận, khẳng định những nỗ lực, thành tựu, đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh trong suốt hơn 70 năm qua. 

Việc tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV là cơ hội để Học viện và Hội đồng Lý luận 

Trung ương có điều kiện để tham gia tổng kết thực tiễn và có nhiều đóng góp hơn nữa vào 

các hoạt động lập pháp, giám sát trên nhiều phương diện, trong đó có nhiệm vụ về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, thể 

hiện được tiếng nói của cử tri trong mọi hoạt động của Quốc hội.  

Kết quả biểu quyết, 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân 

Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 

ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Học Viện Chính 

trị Quốc Gia Hồ chí  

 

 

 

 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/gioi-thieu-uy-vien-bo-chinh-tri-nguyen-xuan-thang-ung-cu-dbqh-khoa-xv-719604.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/gioi-thieu-uy-vien-bo-chinh-tri-nguyen-xuan-thang-ung-cu-dbqh-khoa-xv-719604.html

