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TRANG TRỌNG LỄ THƢỢNG CỜ THỐNG NHẤT NON SÔNG 

 

Sáng nay 30/4/2022, tại Kỳ đài Hiền Lƣơng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền 

Lƣơng – Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ Thƣợng cờ “Thống nhất non sông” và diễu 

binh, diễu hành kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc 30/4 (1975  - 

2022), 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu 

bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang ôn lại 

chặng đường đấu tranh, hi sinh, gian khổ của dân tộc Việt Nam, trong đó có quân và dân 

Quảng Trị. Sau Hiệp định Geneve năm 1954, chấm dứt 9 năm kháng chiến chống thực dân 

Pháp đầy gian khổ, hy sinh của dân tộc ta. Nhưng niềm vui của hòa bình, thống nhất chưa 

một ngày được hưởng trọn vẹn, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã trắng trợn xoá bỏ Hiệp 

định, ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ 

quân sự của Mỹ; ra tay đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá 

hoại khốc liệt ở miền Bắc. 

Dòng sông Bến Hải đã trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, trực tiếp chứng kiến 

nỗi đau chia cắt đất nước. Trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng” đó, người Quảng Trị cùng cả 

miền Nam quyết không khuất phục, son sắt với niềm tin và khát vọng thống nhất non sông, 

giữ trọn lời thề với Bác: “Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao”. 

Trong chiến dịch Trị - Thiên, quân và dân Quảng Trị đã tận dụng thời cơ, nổi dậy 

cùng với sức mạnh của các quân, binh đoàn chủ lực, dũng mãnh tiến công vào sào huyệt 

quân thù để giải phóng quê hương. Ngày 1 5 1972, Quảng Trị - tỉnh đầu tiên của miền 

Nam được hoàn toàn giải phóng. Cùng với việc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng, nhất là 

sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã đánh dấu một 

mốc son v  vang “Quảng Trị cùng cả nước, vì cả nước vượt qua muôn trùng thử thách, 

chông gai” để viết nên khúc khải hoàn đại thắng mùa Xuân năm 1975, vĩnh viễn xóa đi sự 

chia cắt đau thương, thực hiện trọn vẹn chân lý: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam 

là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". 

Năm tháng đã qua đi, nhưng những ký ức về những chiến công hào hùng, v  vang 

trên đôi bờ Vĩ tuyến 17 của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước, đã khắc ghi vào lịch sử 

của dân tộc, sẽ còn sống mãi trong mỗi trái tim người dân Việt Nam và tiềm thức nhân 

loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng thống nhất non sông, là ý 

chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh. 

50 năm, kể từ ngày quê hương được giải phóng, từ xuất phát điểm thấp, được sự 

quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và Nhân dân trong cả nước, phát huy mọi tiềm 

năng, nguồn lực, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị đã từng bước khắc phục những khó 

khăn, thử thách, tạo nên những chuyển biến tích cực, sâu sắc và toàn diện rất đáng tự hào: 

Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kinh tế, văn hoá - xã hội không 

ngừng phát triển, đời sống Nhân dân ngày được nâng cao, bộ mặt miền núi, nông thôn, đô 

thị đã có nhiều đổi thay quan trọng, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
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Quốc phòng - an ninh, sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ và khối đại đoàn kết toàn 

dân được tăng cường. Quảng Trị đã tạo dựng được nền tảng quan trọng cho sự phát triển 

bền vững cùng bè bạn trong cả nước. 

Sau Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” đã diễn ra lễ diễu binh, diễu hành với quy 

mô lớn nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân tỉnh Quảng Trị trong cuộc kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân 

dân Quảng Trị trong kháng chiến cũng như trong xây dựng quê hương, đất nước, biểu 

dương những thành tựu to lớn trong 50 năm xây dựng, phát triển của quân và dân Quảng 

Trị. Biểu dương sự lớn mạnh và trưởng thành các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành 

của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới và phát triển. 

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1651301779544 

 

 

HỌP BÀN CHỈ ĐẠO GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

CAO TỐC ĐOẠN CAM LỘ - VẠN NINH 
 

 Ngày 4/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức 

Tiến đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tƣ xây dựng cao tốc đoạn Cam 

Lộ - Vạn Ninh thuộc dự án xây dựng công trình đƣờng bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 

2021 – 2025 đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh. 

 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Ban quản lý 

dự án đường Hồ Chí Minh triển khai nhanh việc bàn giao tim tuyến, mốc giải phóng mặt 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1651301779544
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bằng cho các địa phương; tổ chức ghi hình toàn bộ hiện trạng ngay sau khi bàn giao; lập 

 phương án, khung giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cụ thể. Yêu cầu các địa 

phương cần khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện để 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đo đạc hồ sơ địa chính; xây 

dựng phương án cụ thể từ nhân lực, kinh phí… để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. 

Đồng thời, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải phóng 

mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ dự án. 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 là công trình trọng 

điểm quốc gia, có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội. Do vậy, việc triển 

khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh được tỉnh xác định 

là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2022. Để dự án triển khai đúng tiến độ, Chủ 

tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa 

phương liên quan tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách 

nhiệm của từng cấp, từng ngành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai 

thực hiện dự án. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cấp phép cho các mỏ đất đắp, 

mỏ vật liệu, vị trí bãi thải. Đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với 

các địa phương khẩn trương bàn giao hồ sơ thiết kế, mốc giải phóng mặt bằng theo đúng 

tiến độ đề ra; chủ động, tích cực giải quyết các vẫn đền vướng mắc nảy sinh trong quá trình 

thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, tạo sự đồng thuận của 

người dân. Triển khai tốt công tác tái định cư. Đồng thời, yêu cầu các địa phương khẩn 

trương triển khai việc kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng đúng đối tượng, diện tích nhằm đảm 

bảo quyền lợi của người dân… 

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649069873027 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649069873027
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
 

Ngày 13/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng đã chủ trì hội nghị công bố quyết định về 

công tác cán bộ. Tham dự còn có các đồng chí: Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban 

ngành liên quan 

 

Hội nghị đã công bố các quyết định: Quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn 

Hóa, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời hạn 

5 năm; Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Trung tâm 

phục vụ đối ngoại, sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh thời hạn bổ nhiệm 5 năm; Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thương 

Huyền, Trưởng phòng Doanh nghiệp và Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 5 năm. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng bày tỏ mong muốn các 

đồng chí được bổ nhiệm đợt này tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức xây 

dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện; phát huy kiến thức, kinh nghiệm của 

mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 

mới, cùng nhau xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp. 

Thay mặt các đồng chí được trao Quyết định đợt này, tân Phó giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Phan Văn Hóa nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn đối với mỗi cá 

nhân, cũng là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Vì vậy, sẽ nỗ lực học 

hỏi, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể 

lãnh đạo cơ quan tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và công 

tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đúng quyền hạn được giao… 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649843836629 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649843836629
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THƢỜNG TRỰC HĐND TỈNH HỌP PHIÊN THỨ 14 
 

Ngày 14/4/2022, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thƣờng trực HĐND tỉnh thứ 14 để 

rà soát các nội dung tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026. 

 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cơ bản 

thống nhất với kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo đề án trình 

kỳ họp HĐND tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo các cơ sở pháp lý, điều kiện và tính hiệu quả 

của các Nghị quyết sau khi được ban hành, Thường trực HĐND tỉnh quyết định chưa đưa 

vào xem xét một số nội dung tại kỳ họp thứ 7 mà chuyển sang các kỳ họp sau, đó là Nghị 

quyết về Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025); Điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 

Điện Biên Phủ); chưa đưa vào danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022 đối với một số dự án cụ thể… 

Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung và xin ý 

kiến Thường trực HĐND tỉnh đối với các đề án, tờ trình, báo cáo gồm: Kết quả thực hiện 

các quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Làm rõ căn cứ pháp lý để 

“Xác định giá bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước tại địa chỉ số 25 Phan Bội Châu, thành 

phố Đông Hà là thời điểm bà Nguyễn Thị Duyên nộp đơn (12 3 2012) hay là thời điểm 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định” và phương thức bán “chỉ định”; điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến 

đường Điện Biên Phủ); Lý do sau điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các cầu 

vượt lũ trên tuyến DT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa; Báo cáo làm rõ những khó khăn, 
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vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 đã được HĐND 

tỉnh phê duyệt nhưng chưa đảm bảo điều kiện để phân bổ chi tiết; Rà soát, thống nhất lại 

phần diện tích đất cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án “Đường 

nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây” giữa 2 địa bàn huyện Gio Linh, 

Vĩnh Linh trước khi HĐND tỉnh thông qua; trong đó thu hồi đất 18,7 ha, tăng 2,03 ha 

(Linh trường 16,67 ha, Vĩnh Ô 2,03 ha) và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 

15,18 ha (tăng 0,68 ha) tại xã Linh Trường so với Tờ trình của UBND tỉnh; Báo cáo bổ 

sung lộ trình, thời gian bàn giao phần diện tích đất đã khai thác xong cho địa phương quản 

lý; cam kết nhà đầu tư trong việc đưa các nhà máy đi vào hoạt động (để thực hiện chế biên 

sâu theo Kết luận số 86-KL TU ngày 05 7 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên khoáng sản); không được phép vận 

chuyển khoáng sản mới qua sơ chế ra ngoài khu vực nhà máy - khu vực khai thác mỏ; Đối 

với Tờ trình số 55 TTr-UBND ngày 24 3 2022 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về 

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Đối với Tờ trình số 

43/TTr-UBND ngày 24 3 2022 của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết về Ban hành Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị... 

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cơ bản 

thống nhất với kết quả thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo đề án trình 

kỳ họp HĐND tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo các cơ sở pháp lý, điều kiện và tính hiệu quả 

của các Nghị quyết sau khi được ban hành, Thường trực HĐND tỉnh quyết định chưa đưa 

vào xem xét một số nội dung tại kỳ họp thứ 7 mà chuyển sang các kỳ họp sau, đó là Nghị 

quyết về Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025); Điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 

Điện Biên Phủ); chưa đưa vào danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022 đối với một số dự án cụ thể… 

 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649949977375 

 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1649949977375
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ LÀ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐƢỜNG BỘ CAO TỐC CAM LỘ - LAO BẢO 
 

Ngày 15/4/2022,Phó Thủ tƣớng Chính phủ Lê Văn Thành ký văn bản số 350/TTg-CN về việc cơ 

quan có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án đƣờng bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. 

 Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Quảng Trị làm cơ quan 

có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo 

phương thức đối tác công tư (PPP) như đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị và thống nhất 

của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 6723 BGTVT-ĐTCT, ngày 12/7/2021. 

UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất và báo cáo 

giải trình tại các văn bản nêu trên. Đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra, giám sát 

UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện dự án phù hợp quy hoạch, bảo đảm chất lượng, 

tiến độ, hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650037835876 

 

 

DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI GIỮA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, THƢỜNG TRỰC HĐND 

TỈNH VỚI TRẺ EM NĂM 2022 
Ngày 17/4/2022, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức diễn đàn đối thoại  giữa đại biểu Quốc hội, 

Thƣờng trực HĐND tỉnh với trẻ em năm 2022 với chủ đề “Xây dựng các thiết chế văn hóa cho trẻ 

em”. Tham dự có Phó Trƣởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch 

Thƣờng trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Giám đốc Quốc gia của Plan International (PI) Việt Nam 

Sharon Kane và hơn 40 trẻ em đại diện cho gần 180.000 trẻ em trên toàn tỉnh. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650037835876
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Tại diễn đàn, các em học sinh đã đặt ra nhiều câu hỏi về những vấn đề nóng trong xã 

hội hiện nay như: biện pháp để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở tr  em; cần có các sân 

chơi an toàn, nhà văn hóa thiếu nhi cho tr  em vùng cao; miễn phí vé tham quan các khu di 

tích lịch sử cho các em học sinh; an toàn không gian mạng... 

Đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các ban ngành, địa phương có liên 

quan đã trả lời từng câu hỏi, giải đáp những thắc mắc; đồng thời lắng nghe, chia s  với 

những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của các em học sinh. 

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến 

nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, ngành có liên quan cần nghiêm túc thực hiện 

hiệu quả Luật Tr  em năm 2016, định kỳ hàng năm tổ chức gặp mặt, đối thoại với tr  

em, thực sự lắng nghe, giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của tr  em. Tin 

rằng những hoạt động của Hội đồng Tr  em tỉnh Quảng Trị sẽ lan tỏa rộng rãi trong 

toàn thể tr  em trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện giúp tr  em Quảng Trị có thêm nhiều cơ 

hội rèn luyện. Qua đó, góp phần xây dựng lớp tr  trong tương lai có đủ bản lĩnh, tự tin, 

tràn đầy khát vọng cống hiến… 

Đối với những ý kiến, thắc mắc của các em trình bày trong diễn đàn đã được đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành giải đáp, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh sẽ thực 

hiện giám sát việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với những kiến nghị 

được đưa ra. 

Mặt khác, đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh sẽ được 

Đoàn ĐBQH tiếp nhận đầy đủ, chuyển lên cấp trên đề nghị giải quyết. 

Đây là một chương trình ý nghĩa, không chỉ giúp các em thiếu nhi được bày tỏ tâm 

tư, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm đối với đại biểu Quốc hội, Thường trực 

HĐND tỉnh mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, 

ngành, các tổ chức xã hội, gia đình và bản thân các em thiếu nhi về các vấn đề liên quan 

đến tr  em, bảo vệ và tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho các em. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650173667624 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650173667624
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ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN VHINHS SÁCH , PHÁP 

LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ 

Ngày 20/4/2022, Đoàn đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Phó Trƣởng Đoàn chuyên trách 

Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Chỉ huy 

trƣởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thƣợng tá Nguyễn Hữu Đàn, Phó Trƣởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ 

Thị Minh đã thực hiện chƣơng trình giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại Nhà khách Bộ đội Biên phòng tỉnh và trụ sở làm 

việc của TAND TP Đông Hà (cũ). Tham dự còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy 

cùng lãnh đạo các ngành chức năng liên quan. 

 

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng 

Đức Thắng cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, quản lý thu, chi tài chính tại các đơn vị vẫn còn hạn chế nhất định. 

Việc đầu tư dang dở, không hoàn thành mục tiêu đề ra tại Nhà khách BĐBP tỉnh, trụ 

sở làm việc của TAND TP Đông Hà (cũ) đã gây ra sự lãng phí đối với các công trình này. 

Trước mắt, các đơn vị liên quan cần tiếp tục thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng cũng 

như hoàn thiện một số hạng mục trong khả năng của đơn vị tại Nhà khách BĐBP tỉnh, 

đồng thời tiếp tục khai thác sử dụng công trình này với các hoạt động có tính chất, quy mô 

phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phía Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có những kiến 

nghị với trung ương để có hỗ trợ phù hợp tránh lãng phí với các công trình này. 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các đơn vị cần tăng 

cường hơn nữa công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà, 

đất công vụ... Trên cơ sở kiến nghị của các đơn vị, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và sẽ có 

kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương về những tồn tại, bất cập trên địa bàn tỉnh.  

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650433182662 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650433182662
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KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG’ DÂN GIÁM SÁT, 

DÂN HƢỞNG THỤ’ 

Ngày 20/4, đoàn công tác liên ngành Bộ Nội vụ và Ban Dân vận Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ 

Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát, đánh giá kết quả 

thực hiện nội dung "dân giám sát, dân thụ hưởng". Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Trị có 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; lãnh đạo một số sở, 

ngành liên quan. 

 

Tại buổi làm việc, các ý kiến đã tập trung thảo luận về những kết quả của Quảng Trị 

đạt được trong việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 

giám sát, dân thụ hưởng”; công tác dân vận chính quyền, tạo chuyển biến về nhận thức và 

hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân… 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường ghi nhận những 

nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nói chung, việc triển 

khai thực hiện nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và thực hiện phương 

châm “dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thời gian qua, trong đó Quảng Trị đã thực hiện 

tốt các chính sách an sinh xã hội; phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - 

xã hội; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Đồng thời mong muốn thời 

gian tới, tỉnh Quảng Trị khắc phục khó khăn, hạn chế, đẩy mạnh công tác dân vận chính 

quyền; đề cao vai trò đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục quán triệt phương 

châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; chỉ đạo cấp 

ủy đảng, chính quyền rà soát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung liên quan 

đến phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt đến 

đội ngũ cán bộ, đảng viên để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ Nhân dân và thực sự phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân. 
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Trước đó, Đoàn công tác liên ngành Trung ương đã đến khảo sát, đánh giá kết quả 

thực hiện nội dung “Dân giám sát, dân thụ hưởng” tại xã Cam Chính (huyện Cam Lộ). 

                        Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650467702674 

 

 

LÃNH ĐẠO UBND TIẾP XÃ GIAO TỔNG LÃNH SỰ LÀO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Ngày 21/4/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã tiếp xã giao Tổng lãnh sự Lào tại 

Đà Nẵng Viengxay Phommachanh. Cùng tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành 

liên quan và Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh cho biết ông 

sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào cuối tháng 4 2022. Chuyến thăm Quảng 

Trị lần này nhằm chào lãnh đạo tỉnh trước khi trở về nước. 

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh cảm ơn lãnh đạo, mhân dân 

Quảng Trị đã luôn quan tâm, giúp đỡ nước bạn Lào cũng như cá nhân ông, đặc biệt là 

trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp. Tổng lãnh sự Lào chúc mừng những thành 

quả tốt đẹp trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời 

khẳng định, dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp mối quan hệ hữu 

nghị tốt đẹp, gắn bó truyền thống giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, Quảng Trị và các 

địa phương của Lào nói riêng. 

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chúc 

mừng Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt 

Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Tổng lãnh sự Lào tại 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650467702674
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Đà Nẵng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói 

chung và giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có Quảng Trị với các tỉnh 

thuộc nước bạn Lào nói riêng. 

 Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, thời gian qua, diễn biến phức tạp của 

COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngoại giao. Tuy nhiên, 

không phải vì thế mà mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào bị ảnh hưởng. Trong đại dịch, 

tỉnh Quảng Trị và các tỉnh thuộc nước bạn Lào đã quan tâm, chia s , giúp nhau phòng 

chống COVID-19, phát triển KT-XH. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc Tổng Lãnh sự Lào nhiều sức khỏe, hạnh phúc, 

thành công và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. 

   Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650554184893 

 
 

BÍ THƢ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG KIỂM TRA THỰC ĐỊA DỰ ÁN KHU 

CÔNG NGHIỆP (VSIP) 

 

Sáng 22/4/2022, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh uỷ, Trƣởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh đã có chuyến kiểm tra thực địa dự án khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP). Tham 

dự còn có đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phƣơng liên quan. 

 

Sau khi nghe các ngành, địa phương liên quan báo cáo và kiểm tra thực địa, Bí thư 

Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Khu công nghiệp Quảng Trị là công trình quan trọng, 

đã nhận được quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy; UBND tỉnh 

đưa vào danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh do Ban Chỉ đạo các Dự án động lực 

của tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650554184893
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Đồng chí Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, 

huyện Hải Lăng và các sở, ngành liên quan trong việc phối hợp giải quyết các công việc, 

nhiệm vụ liên quan đến dự án. Tỉnh đã có chuẩn bị từ sớm và đặt ra quyết tâm triển khai 

giai đoạn 1 dự án trong quý IV năm nay, vì vậy cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giải 

phóng mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 8 2022, đồng thời nghiên cứu phương án giải 

phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án 481 ha. Đồng thời yêu cầu, các ngành, đơn vị liên quan 

nghiên cứu để xây dựng khu công nghiệp Quảng Trị theo hướng phát triển công nghiệp 

gắn với đô thị và thương mại dịch vụ để phát huy tối đa giá trị quỹ đất hiện có. Đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng điện, nước, giao thông hỗ trợ, trục đường chính 

của dự án… 

     Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650640396546 

 

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

KHÓA XIII 

Sáng 4/5/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII khai mạc tại 

Trụ sở Trung ƣơng Đảng (Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu 

khai mạc Hội nghị. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 

nước điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường 

trực Ban Bí thư báo cáo Trung ương nội dung, chương trình Hội nghị. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1650640396546
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Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, gợi mở thêm 

một số vấn đề liên quan đến nội dung các báo cáo, đề án, để Hội nghị quan tâm trong quá 

trình thảo luận, xem xét và quyết định. 

1. Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai 

2. Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

3. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên 

5. Xem xét việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

6.Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 

sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Kết luận Trung ương 4 

khóa XIII trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cần chỉ rõ những nguyên nhân, rút ra những bài học 

kinh nghiệm và đề ra các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới. 

Nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất 

lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Tổng Bí thư  đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung 

nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối 

kỳ họp. 

Dự kiến Hội nghị họp đến ngày 10 5. 

 Nguồnhttps://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=32316&CateID=240 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=32316&CateID=240

