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CHỦ ĐỘNG, NÂNG CAO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID -19 

(Web Quảng Trị) Trước những diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều tình 

huống mới, chiều ngày 4/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nhằm đưa ra những giải pháp cấp bách, quyết liệt để ngăn chặn 

dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của các huyện, 

thị xã, thành phố trong tỉnh. 

 
Tính đến 6 giờ ngày 04/5/2021, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.985 ca mắc 

COVID-19. Hiện nay dịch bệnh lây lan trong cộng đồng tại các tỉnh/thành phố như: Hà 

Nam, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

Tại Quảng Trị, ngày 30/4/2021, Quảng Trị ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, được cách 

ly ngay sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao  ảo, hiện đang được cách ly điều trị 

tại  ệnh viện Chuyên khoa Lao và  ệnh phổi tỉnh. Tính đến ngày 4/5/2021, trên địa bàn 

đang có 12 trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế, trong đó có 1 ca dương tính và 11 

trường hợp âm tính lần 1 v i SARS-CoV-2; 532 trường hợp đang được cách ly tập trung; 

41 trường hợp đang cách ly tại nhà. 

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Tính đến ngày 04/05/2021, đã 

triển khai tiêm chủng tại 10/12 điểm tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo, làm rõ thêm tình 

hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đã, đang được triển khai, Phó Chủ tịch 

U ND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu các địa phương thực hiện linh hoạt m c tiêu kép, vừa 
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phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, nhiệm v  bảo vệ sức khỏe Nhân dân 

được đặt lên hàng đầu. Đồng thời khẳng định việc đảm bảo các biện pháp phòng chống 

dịch là yêu cầu cấp thiết, bắt buộc có tính chất then chốt để triển khai các hoạt động kinh tế 

- xã hội khác.  

Phó Chủ tịch U ND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu U ND các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh chuẩn bị phương án thành lập mỗi địa phương 1 khu cách ly tập trung đảm bảo 

công suất 200 chỗ và khảo sát để xây dựng thêm 1 khu cách ly v i khoảng 100 chỗ; chuẩn 

bị phương án thành lập khu cách ly của tỉnh đảm bảo công suất 500 chỗ và khảo sát để xây 

dựng thêm 1 khu cách ly v i khoảng 300 chỗ để dự phòng; chuẩn bị phương án xây dựng 

bệnh viện dã chiến…Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ 

sung hoàn thiện các phương án phòng chống dịch COVID-19 đã xây dựng, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho các hoạt động bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp... 

Nguồn https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620141242439 

 

 

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ PHÒNG, CHỐNG 

COVID -19 

(Web Quảng Trị) Chiều 7/5/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương cả nước. 

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620141242439
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Tại cuộc họp, Phó Thủ tư ng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá về tình hình dịch 

Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 4 có sự phức tạp hơn lần trư c, đầu tiên là việc xuất hiện 

các ổ dịch trong nư c. 

Tình hình dịch Covid-19 trên thế gi i tiếp t c có diễn biến phức tạp tại nhiều quốc 

gia trên thế gi i, trong đó có một số quốc gia có đường biên gi i giáp v i Việt Nam như 

Campuchia, Lào và một số nư c trong khu vực như Ấn Độ, Thái Lan. Nhiều biến thể m i 

của vi rút SARS-CoV-2 được ghi nhận ở nhiều nơi v i tăng khả năng lây truyền, tăng mức 

độ nghiêm trọng của bệnh và giảm khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự lây nhiễm SARS-CoV-

2. 

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình thực tế, các biện pháp chống dịch đã 

triển khai, Thủ tư ng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: Trên thế gi i, các nư c châu 

Á, đặc biệt Đông Nam Á và các nư c láng giềng tình hình dịch bệnh phức tạp, diễn biến 

khó lường. Trong nư c, phải khẳng định dư i sự lãnh đạo của Đảng, v i sự tổ chức, quản 

lý của các cấp chính quyền, chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, đâu đó 

vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh. 

Thủ tư ng Chính phủ lưu ý phải tránh 2 khuynh hư ng: Lơ là, chủ quan hoặc hốt 

hoảng, sợ sệt, mất bình tĩnh. Trong lúc này các cấp, ngành, địa phương hết sức bình tĩnh, 

sáng suốt để nhận định chính xác tình hình, lựa chọn phương án tốt nhất, vừa ổn định tình 

hình, vừa khắc ph c hậu quả tốt. 

Thủ tư ng yêu cầu, thời gian t i, các  ộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm v : Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, mỗi địa phương căn cứ tình 

hình c  thể, thực hiện biện pháp chống dịch phù hợp; Phát huy vai trò của tổ chức quản lý, 

huy động sự vào cuộc của nhân dân, trí tuệ tập thể. V i tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”, phải nhanh chóng chuyển từ trạng thái “phòng ngự” là chính sang hài hoà, hiệu quả 

giữa “phòng ngự và tấn công”. 

Về vấn đề vắc xin, việc tiếp cận nguồn cung đang khó khăn, nhưng Chính phủ,  an 

Chỉ đạo,  ộ Y tế đang nỗ lực để mua được vắc xin. Vì thế, các địa phương phải sử d ng 

vắc xin hiệu quả, tránh lãng phí… 

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam 

chủ trì họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố 

trong toàn tỉnh để triển khai cấp bách các biện phòng, chống dịch. 

Theo đó, Phó Chủ tịch U ND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu, lực lượng chức năng ở 

tuyến biên gi i tăng cường hơn nữa công tác chống người nhập cảnh trái phép. Đồng thời, 

phối hợp  CĐ phòng, chống COVID-19 các địa phương rà soát lại quy chế hoạt động của 

các khu cách ly đảm bảo an toàn nhất, không để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong khu cách 

ly. Tăng thời hạn cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày theo quy định m i của  ộ Y tế. 

Đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về giao, nhận đối v i người hoàn 

thành thời gian cách ly tập trung trở về cộng đồng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 
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các đơn vị viễn thông triển khai lắp đặt ngay camera giám sát tại các khu cách ly tập trung, 

kết nối v i Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh để ứng d ng công nghệ thông tin vào 

truy vết khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong khu cách ly. Nâng cao mức cảnh 

báo đối v i các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra giám sát hoạt 

động và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp cơ sở y tế vi phạm các điều kiện phòng, chống 

dịch. 

Hiện Quảng Trị chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên người 

dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và cần nghiêm túc thực hiện quy định phòng 

dịch và khai báo y tế. 

 Nguồn https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620394666085 

 

 

 

ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ỦY BAN 

TRUNG ƢƠNG MTTQ VIỆT NAM LÀM VIỆC  

TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 (Web Quảng Trị) Ngày 7/5/2021, đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do 

đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã 

có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Tham dự buổi làm việc có  í thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng, Trưởng  an Chỉ đạo bầu 

cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch U  C tỉnh; 

Chủ tịch U MTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch U  C tỉnh. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620394666085
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Mặc dù được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng 

v i tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn tỉnh đã 

được quán triệt, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng Luật. 

Uỷ ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 85 người 

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo 16 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu. Uỷ ban bầu cử cấp 

huyện công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện v i tổng số 

483 người ở 74 đơn vị bầu cử để bầu 292 đại biểu. Uỷ ban bầu cử cấp xã công bố danh 

sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tổng số 4.836 người ở 834 đơn vị bầu 

cử để bầu 2.883 đại biểu. Cùng v i đó, Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố danh 

sách chính thức 10 người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV ở 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 

đại biểu. Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá 

XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2016-2021 hoàn thành đúng thời gian quy định. Đến 

nay, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp đã được U ND các cấp in ấn và tiến hành cấp phát cho các tổ chức 

bầu cử để kịp thời niêm yết ở các khu vực bỏ phiếu, nơi công cộng, tr  sở U ND các cấp 

theo đúng thời gian quy định. 

Theo kế hoạch, việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc 

hội Khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành vào ngày 18/5 

v i 71 điểm, trong đó ứng cử viên đại biểu Quốc hội 15 điểm, ứng cử viên đại biểu HĐND 

tỉnh 56 điểm. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến 

công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt 

Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu 

cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Quảng Trị thời gian qua đảm bảo 

dân chủ, an toàn và đúng luật. Để công tác bầu cử đạt chất lượng và hiệu quả cao, từ nay 

đến ngày bầu cử 23/5/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị U  C tỉnh tiếp t c quan 

tâm chỉ đạo triển khai các nội dung bầu cử ở cơ sở, chỉ đạo các đơn vị bầu cử địa phương 

sử d ng kinh phí bầu cử hợp lý, đúng m c đích. Tăng cường triển khai hiệu quả công tác 

tuyên truyền để vận động Nhân dân tham gia bầu cử đạt tỉ lệ cao nhất, đặc biệt quan tâm 

tuyên truyền sâu rộng về công tác bầu cử ở địa bàn vùng sâu, vùng xa để ngày bầu cử thực 

sự là ngày hội toàn dân. Đề nghị U  C tỉnh tiếp t c tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện đúng quy định của Luật  ầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Địa phương cần tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh diễn biến phức tạp như hiện nay; xây dựng 

phương án dự phòng phòng chống thiên tai; bên cạnh đó, tỉnh cần bám sát, nắm chắc tình 

hình ở cơ sở, nhất là dư luận trong nhân dân, từ đó vận động, tuyên truyền và xây dựng 

kịch bản ứng phó kịp thời; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của 
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Pháp luật; chú trọng đảm bảo tốt an ninh, trật tự, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo 

cáo về công tác bầu cử. 

Nguồn https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620398227102 

 

 

 

HĐND TỈNH PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ 

TẦNG, PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 (Web Quảng Trị) HĐND tỉnh vừa ban hành các Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án: Đầu tư dự án Khu đô thị Tân Vĩnh, Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, giải phóng mặt bằng để 

mở rộng cảng Cửa Việt, Xóa phòng học tạm, phòng học mượn... 

 

Đầu tƣ dự án Khu đô thị Tân Vĩnh 

Phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt 

Đƣờng giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát Biên phòng 

Xóa phòng học tạm, phòng học mƣợn... 

Đƣờng ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây 

Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621592067531 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1620398227102
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621592067531
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BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI AN TOÀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI 

CÁC ĐIỂM BẦU CỬ 
 

 (Web Quảng Trị) Ngày 22/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban Thường 

trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

các điểm bầu cử ở Cam Lộ, Đakrông và Gio Linh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế; Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương. 

 

Theo đó, Phó Chủ tịch U ND tỉnh Hoàng Nam đã đến kiểm tra tại Khu cách ly tập 

trung tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; khu vực bỏ phiếu số 4 Thị trấn KrôngKlang, 

huyện Đakrông và khu vực bỏ phiếu số 1 xã Hải Thái, huyện  io Linh. 

Theo ghi nhận, tại các điểm bầu cử đã bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho cử tri đến bầu cử, nhất là yêu cầu khử khuẩn, 

đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các kịch bản, các phương án ứng phó v i các tình 

huống phát sinh, bất ngờ đã được xây dựng để sẵn sáng triển khai v i tinh thần hết sức chủ 

động, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

Được biết, toàn huyện  io Linh có 124 khu vực bỏ phiếu của 17 xã, thị trấn trong 

toàn huyện. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã được U ND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy 

định; đã tiến hành ghi, cấp phát thẻ cử tri cho 59.464 cử tri trên địa bàn toàn huyện. 
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Tại huyện Cam Lộ đã thành lập 8  an bầu cử đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị 

trấn gồm 88 người; quyết định phê chuẩn 62 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn huyện. 

Các xã, thị trấn thành lập 58  an bầu cử đại biểu HĐND tại 58 đơn vị bầu cử v i 488 

người; thành lập 62 tổ bầu cử v i 783 người tại 62 khu vực bỏ phiếu.  

Huyện Đakrông có 77 khu vực bỏ phiếu; U ND huyện đã chỉ đạo U ND các xã, thị 

trấn tiến hành rà soát điều kiện cơ sở vật chất ph c v  công tác bầu cử. Công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để ph c v  bầu cử; 

đến thời điểm này các công việc cơ bản hoàn thành. 

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch U ND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh 

thần tích cực, chủ động của các địa phương, đơn vị, tổ bầu cử trong công tác chuẩn bị cho 

ngày bầu cử cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, đồng chí đề nghị, các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải 

nắm chắc kịch bản, phương án bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tổ chức 

thành công cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cử tri cũng như đội ngũ làm công 

tác ph c v  bầu cử. Trong đó, cán bộ các tổ bầu cử cần chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở 

cử tri thực hiện đúng các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện 

5K của  ộ Y tế.  Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định số lượng 

người tại các điểm bầu cử, tạo điều kiện thuân lợi cho cử tri, đồng thời đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Phó Chủ tịch U ND tỉnh cũng đề nghị Sở Y tế phải thường xuyên cập nhật, đánh 

giá, nhận định dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19; kịp thời bổ sung các phương án đáp 

ứng các tình huống phòng chống dịch bệnh ph c v  cuộc bầu cử. 

Tin tưởng v i sự chỉ đạo c  thể, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến 

cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được 

thực hiện chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ngày hội của toàn dân và đảm bảo 

các yêu cầu của Luật  ầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.   

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621673832105 

 

 

 

 
 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621673832105


11 
 

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ DỰ KHAI MẠC VÀ 

BẦU CỬ TẠI CÁC ĐIỂM BỎ PHIẾU 
  

(Web Quảng Trị) Bắt đầu từ 6 giờ 45 phút sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, hơn 479.500 cử tri tỉnh 

Quảng Trị đã đến 861 khu vực bỏ phiếu để bầu chọn 6 đại biểu Quốc hội; 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 

292 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.883 đại biểu HĐND cấp xã. 

 

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng,  í thư Tỉnh uỷ 

Quảng Trị; Nguyễn Đăng Quang, Phó  í thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn 

Hưng, Phó  í thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch U ND tỉnh cùng các đồng chí trong  an Thường v  

Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, U ND, U MTTQVN, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

* Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dự lễ khai mạc và cùng các cử tri cao tuổi bỏ những 

lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc phƣờng Đông Lƣơng – Tp Đông Hà. 

Sau khi làm lễ chào cờ, trình bày diễn văn khai mạc, thông qua nội quy bỏ phiếu, đại 

diện cử tri kiểm tra hòm phiếu, đồng chí Lê Quang Tùng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên. Tiếp 

đó, là cử tri cao tuổi nhất và lần lượt tất cả các cử tri của đơn vị bầu cử này đã nhận lá phiếu để 

thực hiện quyền và nghĩa v  công dân của mình thông qua việc bỏ phiếu lựa chọn những 

người xứng đáng nhất đại diện cho nguyện vọng và quyền lợi của quần chúng nhân dân vào vị 

trí đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -

2026 diễn ra trong điều kiện dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nên công tác phòng dịch 

tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt, theo hư ng dẫn của ngành Y tế và Ủy ban 

bầu cử tỉnh: từ khâu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong quá 
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trình làm các thủ t c bầu cử, các phương án chia số lượng người bỏ phiếu theo từng đợt cũng 

giúp giảm tập trung đông người, làm cho cử tri yên tâm tham gia bầu cử. 

 Đồng chí Nguyễn Đăng Quang tham gia bầu cử tại khu vực bầu cử số 5, thuộc 

khu phố 5, phƣờng 5, thành phố Đông Hà. 

 

Tại khu vực bầu cử số 5, thuộc khu phố 5, phường 5, thành phố Đông Hà, đồng chí 

Nguyễn Đăng Quang, Phó  í thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 730 cử 

tri trên địa bàn khu phố đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 Đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai 

mạc và trực tiếp bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, thị trấn Cửa Việt. 
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Tại huyện  io Linh, các cử tri đã đến 124 điểm bầu cử trên toàn huyện để tham gia bỏ 

phiếu. Sau lễ khai mạc diễn ra trang trọng, ngắn gọn, cùng v i các cử tri tại tổ bầu của số 1 thị 

trấn Cửa Việt, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó  í thư Tỉnh ủy, Chủ tịch U ND tỉnh đã trực tiếp bỏ 

lá phiếu của mình để lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Toàn huyện  io Linh có 59.464 cử tri tham gia đi bầu cử. Riêng tại thị trấn Cửa Việt 

có 3.209 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 8 khu vực bầu cử. Khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn Cửa 

Việt gồm 6 tổ dân phố v i hơn 350  cử tri, trong đó 95% cử tri là ngư dân. 

 Tại khu vực bầu cử số 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Phó Chủ tịch Thường trực 

U ND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Toàn huyện Cam Lộ có 62 khu vực bầu cử v i hơn trên 42.000 cử tri. Riêng tại khu 

vực bầu cử số 1, thị trấn Cam Lộ có 680 cử tri tham gia bầu cử. Ngay từ sáng s m, đông 

đảo cử tri đã có mặt nhằm thể hiện quyền và nghĩa v  công dân của mình. Tại khu vực bầu 

cử, các cử tri đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác bầu cử cũng như công 

tác phòng chống dịch bệnh theo hư ng dẫn của  ộ Y tế. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

được quan tâm chỉ đạo thực hiện. 

Theo báo cáo sơ bộ của U  C huyện Cam Lộ, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn 

huyện đã tổ chức khai mạc đảm bảo nghiêm túc, trang trọng và đúng luật. Đến 9 giờ cùng 

ngày đã có 12.000 cử tri trên địa bàn toàn huyện đi bầu cử. 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621743316478 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1621743316478


14 
 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026 
(Web Quảng Trị) Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Nghị quyết số 71/NQ-UBBC công bố 

kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1622285408346 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1622285408346
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1622285408346
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÀM VIỆC VỚI 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CÔNG TÁC ĐẠI HỌC,  

SAU ĐẠI HỌC 

Chiều ngày  5 5    1, tại Hà Nội, GS, TS Nguyễn Xuân Th ng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng L  luận Trung ƣơng đã có buổi 

làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo  GD ĐT  về công tác đào tạo đại học, sau đại học của Học 

viện. 

 

GS,TS 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 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Dự buổi làm việc, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí 

trong  an  iám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng; cán bộ, chuyên viên V  

Quản lý đào tạo. Về phía  ộ  D ĐT có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương 

Đảng,  ộ trưởng; đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc  ộ. 

 áo cáo về công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh do P S,TS Nguyễn Duy  ắc, Phó  iám đốc Học viện trình bày cho biết: 

Tính đến năm 2020, hệ thống Học viện có 41 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cử 

nhân; 32 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. 

Hiện, toàn bộ hệ thống Học viện đang đào tạo 9.905 học viên hệ đại học, 4.432 học viên hệ 

thạc sĩ và 301 nghiên cứu sinh. 
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Thực hiện nhiệm v  được giao, trong những năm gần đây Học viện tiếp t c đổi m i 

nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; quy trình, quy chế quản lý nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học, thực hiện đúng quy định của  ộ  D ĐT và của Học viện. Trên cơ 

sở quy định của  ộ  D ĐT về chương trình, nội dung đào tạo các hệ l p đại học và sau 

đại học, cùng v i những đặc thù riêng, Học viện đã xây dựng các khung chương trình c  

thể, khoa học cho từng hệ l p; tổ chức biên soạn nghiêm túc giáo trình theo phương châm: 

cơ bản, hệ thống, cập nhật thực tiễn và hiện đại cho các hệ, các trình độ đào tạo. 

Tuy nhiên, v i những đặc thù riêng có như đối tượng học viên đa số là cán bộ, công 

chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nư c và các đoàn 

thể chính trị - xã hội; Một số ngành thuộc lĩnh vực đặc thù, chuyên sâu về khoa học lý luận 

chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, trọng tâm là lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh…; Chương trình đào tạo của Học viện gắn liền v i nhiệm v  chính trị được giao, 

ngoài việc trang bị cho người học kiến thức khoa học lý luận chính trị, tầm nhìn và tư duy 

chiến lược, chuyên môn, nghiệp v , Học viện còn đặc biệt coi trọng giáo d c tính Đảng, sự 

trung thành v i lý tưởng Cộng sản, v i chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng niềm tin, ý chí, 

rèn luyện đạo đức cách mạng cho học viên - đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, 

Nhà nư c và hệ thống chính trị, v.v.. 

Do vậy, báo cáo tại Hội nghị, P S,TS Nguyễn Duy  ắc đề nghị  ộ  D ĐT phối 

hợp v i Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm rõ mối quan hệ công tác giữa hai cơ 

quan để tạo điều kiện cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành tốt chức 

năng, nhiệm v  được Đảng, Nhà nư c giao. Đồng thời đề nghị  ộ  D ĐT đề xuất Thủ 

tư ng Chính phủ giao quyền cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong quản lý 

các Học viện trực thuộc về đào tạo đại học và sau đại học như Đại học Quốc gia; đề nghị 

 ộ  D ĐT s m ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ m i để các cơ sở đào 

tạo có căn cứ thực hiện nhiệm v ; xem xét, điều chỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn người 

hư ng dẫn nghiên cứu sinh và điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu 

sinh đối v i các ngành đào tạo đặc thù của Học viện như đã áp d ng v i các ngành đào tạo 

của  ộ Quốc phòng và  ộ Công an; v.v... 

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4  khóa 

XII , Quyết định số 145-QĐ/TW của  ộ Chính trị về chức năng, nhiệm v , quyền hạn, tổ 

chức bộ máy của Học viện, Quyết định của  an Tuyên giáo Trung ương,  an Tổ chức 

Trung ương, đề nghị  ộ  D ĐT xem xét bổ sung nhóm mã ngành đào tạo giảng viên lý 

luận chính trị và giao cho Học viện triển khai thực hiện thống nhất chương trình, nội dung, 

phương pháp đào tạo giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng và các trường 

đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo d c quốc dân trên cả nư c, v.v.. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, 

 ộ trưởng  ộ  D ĐT ghi nhận những kết quả đạt được của Học viện trong công tác đào 

tạo đại học, sau đại học thời gian qua; khẳng định ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của 

Học viện về mở mã ngành giảng viên lý luận chính trị, các mã ngành về đào tạo trình độ 
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thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản lý phát triển địa phương, Quản lý nhà nư c, Pháp luật về quyền 

con người, Quan hệ quốc tế. 

Đối v i việc xem xét, điều chỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn người hư ng dẫn nghiên cứu 

sinh,  ộ  D ĐT ghi nhận và sẽ đưa vào Quy chế đào tạo tiến sĩ sắp được ban hành. V i 

những nội dung ngoài thẩm quyền của  ộ  D ĐT,  ộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị Học 

viện xây dựng Đề án trình Thủ tư ng Chính phủ xem xét; ở góc độ tham mưu,  ộ  D ĐT sẽ 

ủng hộ, phối hợp, tạo điều kiện để Học viện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm v . 

 ộ trưởng cũng đã đưa ra một số kiến nghị v i Học viện nhằm phối hợp thực hiện 

tốt nhiệm v  như: đề nghị Học viện tiếp t c đổi m i mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, 

cách thức tổ chức quản lý đào tạo gắn thực tiễn. Hiện, ngành giáo d c đang chuẩn bị triển 

khai Đề án phát hiện, bồi dư ng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, vì vậy,  ộ 

trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn Học viện quan tâm, phối hợp, triển khai nội dung bồi 

dư ng nhân tài về khoa học lý luận. Đồng thời đề nghị Học viện quan tâm, chia sẻ, phối 

hợp v i  ộ trong xây dựng nguồn dữ liệu học liệu mở cho cả ngành, đặc biệt là những học 

liệu liên quan đến chuyên môn, lý luận chính trị; phối hợp v i  ộ trong biên soạn, xuất bản 

giáo trình, sách giáo khoa về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các ngành 

khoa học lý luận chính trị gắn v i việc cập nhật tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, v.v… 

Phát biểu kết luận buổi làm việc,  S,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên  ộ Chính trị, 

 iám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung 

ương nhấn mạnh đặc thù về đối tượng, tính chất, tầm quan trọng trong công tác đào tạo tại 

Học viện. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp của  ộ  D ĐT v i Học viện trong thời gian 

qua trong công tác đào tạo đại học và sau đại học. 

 S,TS Nguyễn Xuân Thắng ủng hộ các đề xuất hợp tác của  ộ  D ĐT về xây 

dựng cơ sở dữ liệu ngành, Đề án phát hiện, bồi dư ng nhân tài, hợp tác xuất bản giáo trình, 

giáo khoa, v.v.. và giao cho các đơn vị trực thuộc tham mưu triển khai. Đối v i những vấn 

đề đã thống nhất ví d  như việc mở mã ngành, vấn đề tự chủ trong quản lý đào tạo đại học 

và sau đại học trong toàn hệ thống Học viện,  S,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đơn 

vị chức năng hai bên s m triển khai, xây dựng Đề án trình các cấp có thẩm quyền. Trong 

đó, về vấn đề tự chủ, Đề án cần xác định rõ mức độ tự chủ; trong việc mở mã ngành, cần 

lưu ý phân định mã ngành giảng viên lý luận chính trị đảm bảo sắc thái riêng như ý kiến 

góp ý của V   iáo d c đại học. 

 S,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý  ộ  D ĐT tiếp t c quan tâm, xem xét, tạo điều 

kiện giúp Học viện tháo g  khó khăn trong đào tạo tiến sĩ trong 9 chuyên ngành, phù hợp 

chức năng, nhiệm v  và đặc thù của Học viện về đào tạo, qua đó giúp Học viện thực hiện 

tốt nhiệm v  chính trị được giao. 

 Nguồn https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31426 
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