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LÃNH ĐẠO TỈNH LÀM VIỆC VỚI HỘI KIẾN TRÚC SƢ VIỆT NAM 
 

Ngày 4/3/2022, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; 

Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam có buổi làm 

việc với Hội Kiến trúc sƣ Việt Nam. 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang 

mong muốn Hội Kiến trúc sư Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong định hướng quy hoạch tổng thể 

về mặt kiến trúc vừa mang bản sắc riêng, vừa phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, khí 

hậu, nhất là về hình thái kiến trúc đô thị và kiến trúc nông thôn. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cảm ơn ý kiến 

đóng góp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; đồng thời khẳng định, sau buổi làm việc, 

UBND tỉnh và Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ có chương trình hợp tác cụ thể trong 

từng lĩnh vực. Về những kiến nghị, đề xuất của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Hoàng Nam giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

hiện trong thời gian sớm nhất. 

  Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1646451588862 
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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2022-2025 
 

Chiều ngày 10/3/2022, Tổng công ty Hàng Không (Vietnam Airlines) và UBND tỉnh Quảng 

Trị đã tổ chức chƣơng trình ký kết hợp tác giai đoạn 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn 

Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Sỹ Đồng, UVTV Tỉnh uỷ, 

Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh 

đạo các sở, ban ngành liên quan. 

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng hoan 

nghênh Vietnam Airlines đã đề nghị phối hợp và hỗ trợ tỉnh Quảng Trị thực hiện kế hoạch 

xúc tiến, quảng bá du lịch, đầu tư, thương mại trong và ngoài nước. Đây được xem là biện 

pháp, chiến lược lâu dài nhằm tạo sức bật mới cho ngành thương mại, du lịch, phát huy lợi 

thế, tiềm năng phục vụ yêu cầu hội nhập phát triển của tỉnh Quảng Trị. Chương trình hợp 

tác giữa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mục tiêu thúc đẩy mạnh công tác xúc tiến 

quảng bá điểm đến và khôi phục ngành dịch vụ hàng không nói riêng, ngành du lịch nói 

chung. Việc hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch cho tỉnh 

Quảng Trị, đồng thời thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của hãng Hàng không Quốc gia đối với 

phát triển kinh tế địa phương. Để thỏa thuận hợp tác này đi vào thực chất và đạt hiệu quả 

cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan của tỉnh Quảng Trị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tổng 

Công ty Hàng không Việt Nam triển khai có hiệu quả các nội dung mà hai bên đã ký kết.   

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà bày tỏ sự tin tưởng, với những tiềm 

năng to lớn của tỉnh Quảng Trị và tiềm lực của Vietnam Airlines, sự hợp tác giữa hai bên 

sẽ mở ra những cơ hội phát triển tốt đẹp. Đồng thời, cam kết Vietnam Airlines sẽ nỗ lực 
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một cách cao nhất để cùng lãnh đạo và người dân Quảng Trị thực hiện thành công các mục 

tiêu hợp tác. 

Nhân dịp này, đoàn công tác Vietnam Airline cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dự 

lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “tuyến đường kiểu mẫu”  để cùng chào 

mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn Thanh niên toàn tỉnh lần thứ XIII, đại hội 

Đoàn thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 

2027. Công trình gồm các hạng mục: Trụ, đèn năng lượng mặt trời, pano tuyên truyền, cờ 

Tổ quốc, trồng hoa giấy; tuyến đường bích họa có tổng trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, ban 

tổ chức còn trao tặng 1 tủ sách cho Trường mầm non Gio Quang, công trình sân chơi cho 

người già và trẻ em trên địa bàn với tổng trị giá 40 triệu đồng. 

Nguồn :https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1646921424211 
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PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƢỢNG “ƢỚC NGUYỆN 

 HÒA BÌNH” QUẢNG TRỊ 2022 
Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hoà Bình”- Quảng Trị 2022. 

 

Nhằm thể hiện khát vọng Thống nhất non sông và ước nguyện hòa bình, đáp ứng 

lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, trong 

năm 2022, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức các lễ Kỷ niệm và Lễ hội Hòa bình chào mừng. “Biểu 

tượng Ước nguyện Hòa Bình” sẽ được đặt tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương 

– Bến Hải nơi từng là vết thương chia cắt hai miền Nam - Bắc 21 năm ròng rã. 

Cuộc thi được tổ chức nhằm chọn mẫu biểu tượng “Ước nguyện Hoà Bình” để xây 

dựng tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Chủ đề chính của cuộc thi 

sáng tác biểu trương “Ước nguyện Hoà Bình”. Các tác phẩm dự thi được yêu cầu có tính 

khái quát, nghệ thuật và chuyên môn cao, có ý nghĩa văn hóa, nhân văn tích cực. Tác phẩm 

phải hội tụ ý chí khát vọng thống nhất đất nước và yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt 

Nam; biểu trưng cho chân lý sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Không có gì quý 

hơn độc lập tự do”. Đồng thời, tác phẩm phải biểu tượng được sự khát khao và giá trị của 

hoà bình. Về hình thức thể hiện, mẫu biểu tượng là một tác phẩm điêu khắc độc đáo, đảm 

bảo tính bền vững, sử dụng lâu dài. Quy mô cuộc thi tổ chức trên phạm vi toàn quốc.  Dự 

kiến cuộc thi diễn ra từ ngày 11/3 - 31/5. 

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành 

Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã 

trở thành một không gian hoài niệm, thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hoá 

không chỉ của Quảng Trị mà còn của cả dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng biểu tượng 

“Ước nguyện Hòa Bình” là dịp để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của mảnh đát 

Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung trên con đường hội nhập và phát triển… 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1647009384371 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1647009384371
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THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƢỜNG VỤ  

TỈNH ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
Ngày 15/3/2022, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã chủ trì 

buổi làm việc với Ban Thƣờng vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị về nhiệm vụ công tác năm 2022. Trƣởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hƣơng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng dự buổi làm việc. 

 

Trong năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Thanh niên Quảng Trị khởi 

nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung đổi mới tư duy, phương pháp chỉ 

đạo, điều hành theo hướng lựa chọn khâu đột phá có tính trọng tâm, trọng điểm; phát huy 

tính chủ động của các cơ sở Đoàn; các phong trào, hoạt động của Đoàn được triển khai với 

nội dung, hình thức và quy mô phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã báo cáo những khó khăn, đề xuất kiến 

nghị với Thường trực Tỉnh ủy nhằm góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh,  

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và nỗ lực của Tỉnh đoàn qua các công trình, 

phần việc thanh niên đã triển khai; nổi bật là các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026; tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; tham gia thực 

hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; nhiều công trình, phần việc thanh 

niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… đã thu hút đông đảo đoàn viên 

thanh niên tham gia. 

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm; nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, 
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đoàn viên và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện. Quan tâm tổ chức có hiệu quả 

các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng khát vọng cống hiến, truyền cảm hứng cho thanh niên 

về mục tiêu, định hướng phát triển…phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh. Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực 

phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của quê hương. 

Liên quan đến các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tại buổi làm việc, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến cụ thể trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để 

công tác Đoàn, phong trào thanh niên của tuổi trẻ Quảng Trị ngày càng phát triển. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1647344191964 
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UBND TỈNH HỌP TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ 
 

Ngày 18/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp triển khai Chƣơng 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, 

ngành, đơn vị, địa phƣơng. 

 

Trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đóng góp rất quan 

trọng trong công tác phòng chống COVID-19, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân. Tuy nhiên, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu 

cầu, đặc biệt là một số trạm, trung tâm y tế xuống cấp nghiêm trọng. 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội thuộc lĩnh vực y tế thực 

hiện trong 2 năm 2022 - 2023 từ nguồn kinh phí 161 tỉ đồng được trung ương bố trí cho 

tỉnh Quảng Trị, là cơ hội thuận lợi để tỉnh đầu tư từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tuyến 

y tế cơ sở. Từ nguồn vốn trung ương hỗ trợ, ngành y tế dự kiến bố trí 30 tỉ đồng mua sắm 

trang thiết bị vật tư y tế và hơn 130 tỉ đồng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa lớn cơ sở vật 

chất, ưu tiên cho các trung tâm y tế cấp huyện và một số trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng. 

Trong đó, dự kiến đầu tư xây dựng mới và sửa chữa lớn cơ sở vật chất trung tâm y tế các 

huyện, thị xã, thành phố: Hướng Hóa 30 tỉ đồng; Đakrông hơn 11 tỉ đồng; Cam Lộ 13,5 

tỉ đồng; Triệu Phong 18,5 tỉ đồng; thị xã Quảng Trị 4,9 tỉ đồng; Hải Lăng 17 tỉ đồng; Vĩnh 

Linh 14 tỉ đồng; Gio Linh 11 tỉ đồng; Đông Hà 11 tỉ đồng. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở, ngành, địa phương liên quan, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế- xã hội thuộc lĩnh vực y tế là nguồn lực quan trọng góp phần đầu tư từng bước hoàn 
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thiện cơ sở hạ tầng y tế tuyến cơ sở của tỉnh. Vì vậy, cần rà soát lại các tiêu chí của chương 

trình để đảm bảo yêu cầu của Bộ Y tế, ưu tiên đầu tư xây dựng mới và cải tạo nâng cấp, 

sửa chữa lớn, tránh lãng phí. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các ngành liên quan rà soát, lập danh mục các 

công trình cần nâng cấp, mở rộng, xây mới báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2022 để triển 

khai các thủ tục đầu tư đảm bảo thực hiện chương trình đúng tiến độ đề ra. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1647608074388 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1647608074388
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TRAO GIẢI THƢỞNG GƢƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2021 
Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Đoàn các 

cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 

- 2027, ngày 24/3/2022, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao Giải thƣởng Gƣơng mặt trẻ tiêu biểu 

tỉnh Quảng Trị năm 2021. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự lễ trao giải. 

 

Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị ra đời từ năm 2018  với mục 

đích nhằm khích lệ, động viên và nhân rộng các gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trong công 

tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo động lực thi đua trong tuổi trẻ góp phần vào 

xây dựng quê hương Quảng Trị phát triển. 

Phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2021, Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt 

được, những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Trị 

trong suốt chiều dài lịch sử, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất 

nước hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: Các gương mặt trẻ được tuyên dương hàng năm là minh 

chứng tiêu biểu cho đóng góp của thanh niên, bất cứ trong hoàn cảnh nào, lớp trẻ là những 

người luôn liên phong và luôn nỗ lực cố gắng để tiếp tục học tập, lao động, thực hiện ước mơ 

của mình. Đồng chí cho rằng: khi đã xác định được mục tiêu, khát vọng thì không có trở ngại 

nào làm chùn bước thế hệ trẻ. Trong thời đại của công nghệ thông tin và hội nhập như hiện 

nay, tuổi trẻ phải tranh thủ học tập mọi nơi, mọi lúc, tích lũy tri thức, xây dựng hoài bão lớn để 

làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng hành hỗ trợ 
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thanh niên trong lập thân, khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa 

học. Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi…; 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tin tưởng tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục kế 

thừa và phát huy truyền thống của 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:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648099992600 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648099992600
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CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CỤC TRƢỞNG  

CỤC HẢI QUAN QUẢNG TRỊ 

Ngày 24/3/2022, Tổng Cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục 

trƣởng Cục Hải quan Quảng Trị. Đến dự có Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang 

Tùng; Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà 

Sỹ Đồng; Tổng Cục trƣởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn. 

 

Tại buổi lễ, đại diện Tổng Cục Hải quan công bố quyết định số 369/QĐ-TCHQ của 

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục 

kiểm tra sau thông quan (Tổng Cục Hải quan) Trần Mạnh Cường giữ chức Cục trưởng Cục 

Hải quan tỉnh Quảng Trị kể từ 01/4/2022 . 

Tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao quyết định và 

tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị Trần Mạnh Cường. 
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Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan 

tỉnh Quảng Trị Trần Mạnh Cường và Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bùi Thanh San. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đề nghị 

tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị tiếp tục nâng cao trình độ, khả năng điều hành, 

đoàn kết, tranh thủ sự ủng hộ từ các đơn vị đóng trên địa bàn quản lý hải quan, để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi 

nhận, đánh giá cao những kết quả của Cục Hải quan Quảng Trị thời gian qua, nhất là khi 

Quảng Trị là địa phương có 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và đường biên giới với 

nước bạn Lào nên vai trò và đóng góp của ngành Hải quan là hết sức quan trọng giúp tỉnh 

hoàn thành và vượt các chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế xã hội. 

Thời gian đến, lãnh đạo UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải 

quan cũng như Cục Hải quan Quảng Trị tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Quảng Trị 

khắc phục các khó khăn còn tồn tại, để tỉnh tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở các 

khu vực cửa khẩu, khu kinh tế, cảng biển, thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, tăng 

cường công tác xúc tiến đầu tư, khôi phục phát triển sau đại dịch Covid-19. 

Tỉnh Quảng Trị sẽ tạo mọi điều kiện để ngành Hải quan nói chung cũng như Tân 

Cục trưởng Trần Mạnh Cường hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tổng Cục Hải quan giao, 

phối hợp tốt cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kết quả đề ra. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Hải Quan Quảng Trị Trần Mạnh 

Cường cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo tỉnh 

Quảng Trị cũng như tập thể Cục Hải quan Quảng Trị. Trên cương vị mới, tân Cục trưởng 

Cục Hải quan Quảng Trị bày tỏ quyết tâm nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh 

đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648112622906 

 
  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648112622906
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VÕ VĂN HƢNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG 

TY NĂNG LƢỢNG ENI VIỆT NAM (ITALIA) 
Thực hiện Chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ của tỉnh Quảng Trị năm 2022, ngày 25/3/2022, tại 

thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hƣng 

làm trƣởng đoàn đã có buổi làm việc với ông Alessandro Gelmetti - Giám đốc điều hành và các cán 

bộ chủ chốt đến từ Công ty Năng lƣợng ENI Việt Nam để thảo luận cơ hội hợp tác giữa tỉnh Quảng 

Trị và Công ty Năng lƣợng ENI Việt Nam trong việc hợp tác phát triển các dự án năng lƣợng khí 

tại Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị. 

 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã trao đổi các thông 

tin về những công việc của tỉnh Quảng Trị đã và đang triển khai để phục vụ cho việc phát 

triển tỉnh Quảng Trị phấn đấu trở thành Trung tâm năng lượng mới của khu vực miền 

Trung trên cơ sở các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, quy hoạch điện và đường ống 

dẫn khí, thông tin những chủ trương lớn của Chính phủ trong việc ủng hộ phát triển kinh 

tế- xã hội tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng chia sẻ về các tiềm 

năng, lợi thế và các dự án động lực của tỉnh Quảng Trị để nhấn mạnh việc Quảng Trị và 

Công ty Năng lượng ENI Việt Nam có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và 

hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thể hiện quyết tâm cao của chính quyền và 

nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc thúc đẩy sự hợp tác với ENI và cam kết sẽ chỉ đạo 

các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, cập nhật tình hình 

và hỗ trợ ENI trong quá trình triển khai các hạng mục công việc. 

Tại buổi làm việc, ông Alessandro Gelmetti - Giám đốc điều hành Công ty Năng 

lượng ENI Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng với những thông tin về tỉnh Quảng Trị mà Chủ 
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tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chia sẻ. Ông cũng đánh giá cao các hoạt động xúc tiến hợp 

tác thực tế, hiệu quả giữa tỉnh Quảng Trị và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam trong thời 

gian qua và hy vọng trong thời gian tới hai bên sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác thành công 

không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Ông Alessandro 

Gelmetti đặt vấn đề được đến làm việc tại tỉnh vào tháng 4/2022 và ký kết Khung thỏa 

thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Công ty Năng lượng ENI Việt Nam trong việc triển 

khai dự án trồng rừng để giảm phát thải khí Carbon. Đây được xem là viên gạch đầu tiên 

đặt nền móng cho sự hợp tác giữa hai bên. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng bày tỏ niềm vui và chúc mừng 

ông Alessandro Gelmetti mới đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của Công ty Năng lượng 

ENI tại Việt Nam. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thống nhất với những đề 

xuất của ông Alessandro Gelmetti và hy vọng được đón tiếp đoàn công tác của Công ty 

Năng lượng ENI Việt Nam do ông Alessandro Gelmetti làm trưởng đoàn để ký kết thỏa 

thuận về dự án trồng rừng và giảm phát thải khí nhà kính. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648263415873 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648263415873
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ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TIẾP CÔNG 

DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TẠI VĨNH LINH 

Ngày 30/3/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị có buổi giám sát tại huyện 

Vĩnh Linh về việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Tham 

dự có Phó Trƣởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thƣờng 

trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và các ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy. 

Báo cáo của UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, từ ngày 1/7/2016 – 1/7/2021, huyện đã 

tiếp 860 lượt công dân với 881 vụ việc. Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên 

địa bàn huyện tăng so với thời gian trước với 825 đơn/783 vụ. Trong đó 104 đơn khiếu nại, 

87 đơn tố cáo, 634 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung 

vào các lĩnh vực đất đai, hỗ trợ bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Các 

đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện, huyện đã thụ lý, giải quyết. 

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng 

Đức Thắng đề nghị, huyện Vĩnh Linh rà soát tất cả các vụ việc còn tồn đọng, những 

khiếu kiện kéo dài để trình lên cấp có thẩm quyền qua đó có hướng dẫn, tháo gỡ phù 

hợp; tăng cường đổi mới công tác tiếp công dân, thực hiện tối đa trách nhiệm của người 

đứng đầu. Đồng thời đề nghị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong triển khai 

nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác 

thanh tra, đội ngũ làm công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư 

khiếu nại tố cáo cua người dân. 

 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648643037503 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648643037503
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648643037503
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TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ QUÁN TRIỆT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, 

ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
Ngày 31/3/2022, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nội dung 

chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện 

trách nhiệm nêu gƣơng; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cƣờng, khát vọng xây dựng cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc, đƣa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” bằng hình thức trực tiếp 

kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã. UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng chủ trì hội nghị. 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, chuyên 

đề học tập là một trong những nội dung rất quan trọng của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022, 

vì vậy đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe để hiểu rõ hơn về các nội dung, 

giải pháp, cách thức nhằm thực hiện tốt chuyên đề. Thực hiện tốt chuyên đề này là làm tốt 

các nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2022, là một 

trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, để thực hiện tốt chuyên đề năm 

2022, Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là cán bộ, 

đảng viên, người dân cần hiểu sâu sát, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Cụ thể, đối với cấp ủy Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền 

và sức chiến đấu của Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 

trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát. Củng cố 

khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân và huy động được 

sự ủng hộ, chung sức của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp phát triển… Với chính 

quyền, cần tập trung chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tinh gọn tổ 

chức bộ máy, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn theo đúng quy định… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648728722079 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1648728722079
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ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN, CHỦ TỊCH HỘI 

ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƢƠNG LÀM VIỆC VỚI TRỪNG CHÍNH TRỊ TỈNH 

TUYÊN QUANG 

Chiều ngày 31/32022, đồng chí 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 ƣơng và Đoàn công tác đã có buổi 

làm việc với Trƣờng Chính trị tỉnh Tuyên Quang. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 

thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Lợi, Phó Giám 

đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo 

HĐND, các sở, ban, ngành tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống trị; công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ; công tác triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về 

Trường chính trị chuẩn. 

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã 

xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 21/TW. Đến nay, có 8/10 huyện ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 3/6 cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch 

thực hiện. Tỉnh tiếp tục giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh lãnh đạo. Năm 

2022 và giai đoạn 2022-2025 giao 216 việc đột phá đổi mới cho 75 đồng chí. Ban Thường 
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vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ theo tinh 

thần Kết luận 21/KL/TW. 

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế 

hoạch, đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ: đào tạo cao cấp chính trị cho trên 500 đảng viên, 

đào tạo trung cấp chính trị trên 2.000 đảng viên. Năm 2021, trường đã đào tạo 136 đảng 

viên tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; đào tạo 637 đảng viên hệ trung cấp lý luận chính 

trị; bồi dưỡng theo chức danh cho 548 đồng chí, bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 718 đồng 

chí. Về việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn, 

Trường Chính trị đã xây dựng Đề án Trường Chính trị chuẩn. Hiện nay Trường đã cơ bản 

hoàn thiện dự thảo Đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với mức 1: Trường 

Chính trị hiện có 37/55 chỉ tiêu thành phần đạt chuẩn đạt 67,3%; đối với mức 2 có 31/66 

chỉ tiêu thành phấn đạt chuẩn, đạt 47%. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện 

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

những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Tuyên Quang đạt được trong bối cảnh 

chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Tỉnh đã có nhiều sáng kiến, nhiều 

cách làm hay cả trong triển khai nghị quyết Đại hội Đảng và xây dựng Đảng, đánh giá cán 

bộ. Đồng chí khẳng định, một trong những bài học của thành công là việc Đảng bộ tỉnh đã 

phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. 

Về vấn đề xây dựng trường chính trị đạt chuẩn, đồng chí nhấn mạnh Tuyên Quang là 

nơi đã diễn ra những hoạt động dạy và học của cán bộ, giảng viên, học viên Trường 

Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm kháng 

chiến chống thực dân Pháp. Phát huy truyền thống đó, Trường Chính trị Tuyên Quang cần 

nhanh chóng xây dựng trường trở thành một trong những trường chuẩn đầu tiên trong khu 

vực. Điều đó đòi hỏi sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhà trường. 

Đồng chí cũng gợi ý một số hướng phát triển trong nông nghiệp của tỉnh trong thời 

gian tới, đó là phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, việc mạnh dạn, đột phá trong 

chiến lược phát triển nông nghiệp. Tỉnh cần xây dựng đề án phát huy thế mạnh các di tích 

lịch sử để hoán chuyển giá trị văn hóa lịch sử thành giá trị và nguồn lực để phát triển. 

Đồng chí mong muốn, Tuyên Quang sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn trong công tác bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ những bài học thực tế của vùng đất cách mạng Tuyên 

Quang. Các kiến nghị của tỉnh sẽ là một trong những cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thể chế, 

chính sách góp phần để các địa phương có môi trường phát triển thuận lợi. 

Nguồn:https://hcma.vn/cactruongchinhtri/Pages/cac-truong-chinh-tri.aspx?ItemID=32246&CateID=282 

https://hcma.vn/cactruongchinhtri/Pages/cac-truong-chinh-tri.aspx?ItemID=32246&CateID=282

