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Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng 
Website Huyện ủy Hải lăng;  http://hailang.quangtri.gov.vn/thoi-su-

chinh-tri/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-hai-lang-lan-thu-xvi-

nhiem-ky-2020-2025-1043.html 

Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong 
http://trieuphong.quangtri.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/dai-hoi-dai-

bieu-dang-bo-huyen-trieu-phong-lan-thu-xx-nhiem-ky-2020-2025-

1354.html 

Đại hội Đảng bộ Thị xã Quảng Trị 
Website Tỉnh ủy Quảng trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-

bo-thi-xa-quang-tri-lan-thu-vii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

Đại Hội Đảng bộ Thành Phố Đông Hà 
Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-
thanh-pho-dong-ha-lan-thu-xiii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

Đại Hội Đảng bộ huyện Cam Lộ 
Website  Đài truyền hình tỉnh Quảng trị; http://quangtritv.vn/tin-tuc-
n14891/dai-hoi-dang-bo-huyen-cam-lo-nhiem-ky-2020--2025.html 

Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh 
Website Đài truyền hình tỉnh Quảng trị;  

http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-

s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/150 

Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh 
Website Tỉnh ủy Quảng trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-

bo-huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

Đại hội Đảng bộ huyện Hƣớng Hóa 
Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-

huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

Đại hội Đảng bộ huyện Đảo Cồn Cỏ 
Website Báo Quảng Trị; 

http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-

s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/146823 

Đại hội Đảng bộ huyện ĐaKrông 
Website Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị; 

http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14912/dai-hoi--dang-bo-huyen-

dakrong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020--2025.html 

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

Tỉnh Quảng trị 
Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-

dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quang-tri-nhiem-

k%E1%BB%B3-2020-2025 

Đại hội Đảng bộ Học viện CTQGHCM 
Website  Đảng ủy khối các cơ quan TW; 

http://www.dukcqtw.dcs.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-hoc-vien-

chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-

duk9984.aspx 
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Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Lăng Lần thứ XVI,  

nhiệm kỳ 2020-2025 

 
BCH Đảng bộ huyện Hải Lăng nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ 

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XV, nhiệm kỳ 

2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng đã nêu cao tinh thần 

đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vƣợt qua khó khăn, thách thức, khai thác có 

hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng tốt các nguồn lực; đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó, kinh tế huyện Hải Lăng phát triển toàn diện, các 

ngành sản xuất tăng trƣởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hƣớng, hầu hết các 

chỉ tiêu chủ yếu đạt và vƣợt kế hoạch đề ra . Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trƣởng 

giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12,05 %. Tổng thu NSNN trên địa 

bàn huyện 5 năm đạt 617 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 50,8 tỷ 

đồng năm 2015 lên 98 tỷ đồng năm 2020. Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 5 năm đạt 

4.850 tỷ đồng, bình quân 980 tỷ đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hƣớng : 

nông-lâm-ngƣ nghiệp đạt 26,46%, giảm 9,74%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-

xây dựng đạt 37,65%, tăng 6,25%; thƣơng mại-dịch vụ đạt 35,89%, tăng 3,49%. Thu 

nhập bình quân đầu ngƣời 58,7 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; tạo 

việc làm mới cho 1.100 lao động, trong đó xuất khẩu hơn 200 lao động/năm. Tỷ lệ hộ 

nghèo hiện nay còn 4,49%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật 

chất và tinh thần của ngƣời dân tiếp tục đƣợc nâng lên. Quốc phòng an ninh đƣợc 

tăng cƣờng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trƣờng thuận lợi cho kinh tế-xã 

hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt đƣợc nhiều kết quả 

tích cực. Với phƣơng châm “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển” Đại hội đã 

dành thời gian thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phƣơng hƣớng, 

mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Hải 



Lăng xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp 

tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi 

nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế; tập 

trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, quyết tâm xây dựng huyện Hải Lăng đạt 

chuẩn huyện nông thôn mới trƣớc năm 2025 và cơ bản trở thành huyện trọng điểm về 

phát triển công nghiệp của tỉnh vào năm 2030. Chỉ tiêu cụ thể là tốc độ tăng trƣởng 

giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2020 -2025 đạt 13-14%; thu ngân sách 

nhà nƣớc trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 14 – 15%; cơ cấu giá trị sản xuất : 

nông-lâm-ngƣ nghiệp 17,24%%; công nghiệp -xây dựng 45,17%; các ngành dịch vụ 

37,58% . Thu nhập bình quân đầu ngƣời đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng; Tỷ lệ 

hộ nghèo đến năm 2025 còn dƣới 2%... 

 
Đ/c Lê Quang Tùng - Bí thƣ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội 

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, những 

thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hải Lăng đạt đƣợc trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên 

vị thế mới, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà. Về định hƣớng 

phát triển trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy đề nghị huyện Hải Lăng cần 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hoá; 

chú trọng phát triển kinh tế biển, coi đây là hƣớng đi chiến lƣợc lâu dài và một trong 

các trụ cột phát triển của huyện. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo 

hƣớng chú trọng công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lƣợng, công nghiệp siliccat. 

Trong phát triển thƣơng mại - du lịch cần gắn với phát triển du lịch sinh thái và du 

lịch tâm linh. Với vị trí là vùng lõi của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có nhiều 

dự án động lực đƣợc hiện thực hóa, đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy tin rằng, trong thời gian 

không xa, Hải Lăng sẽ phát triển vƣợt bậc, trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của 

tỉnh. Bởi vậy, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là phải đánh giá đúng tình hình, đƣa ra 

đƣợc nhiệm vụ, giải pháp khả thi để và phát triển. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Hải Lăng,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 ủy viên. 



 

 

 

 

   

 
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu tại Đại hội 

  Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Lăng, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 bầu Ban Thƣờng vụ Huyện ủy gồm 11 ủy viên; Bí thƣ Huyện ủy nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 Lê Thế Quảng tiếp tục đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Huyện ủy 

Hải Lăng, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hoàng Thị Phƣơng Nam, UVBTV Huyện 

ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và đồng chí Lê Đức Thịnh, 

UVBTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND huyện đƣợc bầu giữ 

chức Phó Bí thƣ Huyện ủy Hải Lăng nhiệm kỳ 2020-2025. 

 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Những phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tậm trong nhiệm kỳ mới đƣợc Đại hội 

xác định sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức. Nhƣng với truyền thống đoàn kết và 

niềm tin, khát vọng phát triển, cùng với những thành tựu đạt đƣợc trong nhiệm kỳ 

qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lƣợng vũ trang và nhân dân huyện Hải Lăng sẽ thực 



hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, đƣa Hải Lăng 

vững bƣớc phát triển, sớm trở thành huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh./. 

                                                                                                                                                                               
Tác giả bài viết: Quang Giang 

Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020- 2025 

(QTO) - Trong 3 ngày từ 28 đến 30/7/2020, Đảng bộ huyện Triệu Phong tổ chức 

đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; các Ủy viên 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy; Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng 244 

đại biểu đại diện cho hơn 4.100 đảng viên của Đảng bộ huyện dự đại hội. 

 

 
 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn 

Hƣng ghi nhận, biểu dƣơng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong 

đã đạt đƣợc thành tích trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời đề nghị đại hội cần làm 

rõ nội hàm các trụ cột của nền kinh tế, nhận diện rõ những lợi thế của huyện nhằm 

huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển bền 

vững. 
 



 

 

 

 

 
 

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX- Ảnh: Thành Dũng 

 

  Theo đó, huyện cần tập trung xây dựng, phát triển và mở rộng diện tích sản 

xuất gạo sạch, gạo hữu cơ. Tiếp tục quan tâm thu hút các thành phần kinh tế về địa 

phƣơng, tạo sự hợp tác, liên kết nông dân với doanh nghiệp gắn với công nghiệp chế 

biến, thƣơng mại - dịch vụ du lịch nông thôn. Phát triển nhanh các sản phẩm OCOP 

đối với cây, con chủ lực, đặc sản của huyện nhƣ gạo sạch Triệu Phong, bún Vạn 

Linh, đậu đen xanh lòng Triệu Vân. 

Tăng cƣờng công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thƣơng hiệu, nhãn 

hiệu cho sản phẩm đặc trƣng, thế mạnh của địa phƣơng. Khai thác hiệu quả lợi thế 

diện tích rừng trồng để phát triển mạnh lâm nghiệp; mở rộng diện tích rừng trồng gỗ 

lớn đƣợc cấp chứng chỉ FSC gắn với doanh nghiệp đầu tƣ sản xuất chế biến sâu và 

ứng dụng công nghệ cao phát triển bền vững gắn với thị trƣờng. 

Huyện Triệu Phong phải xác định phát triển các ngành kinh tế biển gắn với quy 

hoạch chung phát triển Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, đề ra các mục tiêu, giải pháp 

hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hƣớng, quy hoạch phát triển của tỉnh, 

ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phƣơng. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát 

triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp cơ khí sửa chữa tàu 

thuyền và công nghiệp phụ trợ phục vụ đánh bắt, khai thác hải sản. Khoanh vùng bảo 

vệ các diện tích rừng ngập mặn nhằm giữ gìn môi trƣờng và phục vụ du lịch sinh 

thái. 

 Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội vùng ven biển. Phối hợp liên kết đào tạo một số nghề phù hợp để đón đầu các 

dự án đầu tƣ vào Khu kinh tế Đông Nam của các ngành, nghề có lợi thế của vùng 

biển. Đẩy mạnh phát triển ngành thƣơng mại- dịch vụ, du lịch biển, du lịch sinh thái 

nghỉ dƣỡng ven biển. 



Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trƣớc năm 2025, huyện cần đẩy 

mạnh huy động nguồn lực, đầu tƣ có trọng điểm, xây dựng đồng bộ hạ tầng nông 

nghiệp và nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ đạo quyết 

liệt để các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại giúp huyện sớm về đích nông thôn mới. 

 Hoàn thiện xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, tạo môi trƣờng đầu tƣ thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Đẩy mạnh công tác 

vận động, quảng bá và tích cực hợp tác với các nhà đầu tƣ để thu hút thêm nhiều dự 

án đầu tƣ trên địa bàn. Triệu Phong là một trong những địa phƣơng nằm trong Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có dự án khu phức hợp dịch vụ, phụ trợ đang đƣợc 

tỉnh kêu gọi đầu tƣ, đây là lợi thế để chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, vì 

vậy cần chủ động nắm bắt thời cơ, chủ động phối hợp để làm việc với các nhà đầu tƣ 

và các đơn vị liên quan nhằm tạo điều kiện cho địa phƣơng phát triển đảm bảo hài 

hòa lợi ích giữa ngƣời dân, doanh nghiệp, Nhà nƣớc khi triển khai thực hiện các dự 

án trên địa bàn. 

 Nhằm khai thác lợi thế nằm giữa hai trung tâm đô thị là thành phố Đông Hà và 

thị xã Quảng Trị; khai thác lợi thế tuyến Hành lang Kinh tế Đông- Tây, đƣờng Hùng 

Vƣơng nối dài từ thành phố Đông Hà vào Triệu Phong, huyện Triệu Phong cần tập 

trung thu hút các dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng thƣơng mại- dịch vụ tại các khu vực 

đã quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển thƣơng mại- dịch vụ. 

 Song song với phát triển kinh tế, huyện phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát 

triển văn hóa, xã hội. Quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, 

phát triển văn hóa là nền tảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, vì vậy để thực 

hiện các nhiệm vụ nêu trên huyện phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch 

vững mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức 

đảng và chất lƣợng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ và Nhân 

dân huyện Triệu Phong đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt đƣợc nhiều thành tựu 

quan trọng. 11/15 chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đạt và vƣợt kế hoạch đề ra (4 chỉ tiêu 

chƣa đạt là tốc độ tăng trƣởng, giảm hộ nghèo, thu ngân sách trên địa bàn, kết nạp 

đảng viên). 

  Theo đó, tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,5% 

(NQ 12- 13%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hƣớng, nông- lâm-ngƣ 

nghiệp giảm từ 37,07% xuống còn 24,1%, công nghiệp- xây dựng tăng từ 28,07% lên 

36,36%, thƣơng mại- dịch vụ tăng từ 34,86% lên 39,54%. Thu nhập bình quân đầu 

ngƣời năm 2020 ƣớc đạt 52,5 triệu đồng (NQ 52- 55 triệu đồng), tăng 2,14 lần so với 

năm 2015. 

  Chƣơng trình giảm nghèo bền vững đƣợc thực hiện tích cực, đồng bộ, tỉ lệ hộ 

nghèo giảm bình quân hằng năm 1,8% (NQ 2,5%), tỉ lệ hộ nghèo ƣớc còn 3,61%, hộ 

cận nghèo ƣớc còn 3,95%, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách ngƣời có công. 

Cuối năm 2020, huyện Triệu Phong có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

70,59%, các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên. 

Đại hội dành phần lớn thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, 

nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Triệu Phong xác định, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cƣờng đoàn kết nội bộ, sự 



 

 

 

 

đồng thuận xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; tăng cƣờng thu hút đầu tƣ, huy động mọi nguồn lực, khai thác 

tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, 

thƣơng mại và dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trƣởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã 

hội, con ngƣời theo hƣớng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

Nhân dân; tăng cƣờng giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới trƣớc năm 2025. 

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 39 

ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 

bầu Ban Thƣờng vụ Huyện ủy gồm 11 ủy viên; Phó Bí thƣ Thƣờng trực Huyện ủy 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 Trần Xuân Anh đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Huyện ủy 

Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  
 

                                                                                                                                Nguyễn Vinh 

 

Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII,  

nhiệm kỳ 2020 – 2025 
(QTO) - Trong 2 ngày 12 - 13/8/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã 

Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Võ Văn Hƣng; các Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh 

hùng, Anh hùng Lực lƣợng vũ trang nhân dân cùng 226 đại biểu đại diện cho 

hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội. 

 

 
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

 Ảnh: Thành Dũng 



 
Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo đại hội- Ảnh: Thành Dũng 

 

5 năm qua, BCH Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tập trung đổi mới phƣơng thức 

lãnh đạo, chỉ đạo và đạt đƣợc nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của địa phƣơng. Trên cơ sở chủ đề công tác hằng năm, công tác xây dựng tổ chức 

đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đƣợc thực hiện tốt. Nhất là tập 

trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc để nâng cao bản 

lĩnh chính trị, phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa 

trong cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch và đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, 

bảo đảm đúng quy định. 
 

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị xã Quảng Trị khóa mới- Ảnh: Thành Dũng 



 

 

 

 

Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đƣợc 

tăng cƣờng. Công tác kiểm tra, giám sát đƣợc quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận 

đƣợc đổi mới theo hƣớng sát dân, sát cơ sở. Phƣơng thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục 

đƣợc đổi mới theo hƣớng tập trung bàn thảo, phân tích, đề ra các chủ trƣơng giải 

quyết các công việc còn nhiều thách thức, khó khăn.  Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, 

Nhà nƣớc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đƣợc sắp xếp theo 

hƣớng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là nền tảng cơ bản để địa phƣơng 

đạt 18/18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã 

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vƣợt kế hoạch... 

 Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã đề ra 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã 

hội, môi trƣờng; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 nhiệm vụ trọng 

tâm, 4 khâu đột phá và 3 chƣơng trình, dự án trọng điểm, đồng thời xác định 19 

nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện. 

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dƣơng 

và chúc mừng những kết quả đạt đƣợc trong 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền, 

quân và dân thị xã Quảng Trị. Chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của địa phƣơng 

nhƣ còn lúng túng trong định vị vị trí, lợi thế, tiềm năng, khâu mới, lĩnh vực trọng 

tâm để có định hƣớng phát triển dài hạn, xuyên suốt và có tính đột phá; chất lƣợng 

dịch vụ du lịch chƣa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách; vi phạm pháp luật 

về ma túy, lừa đảo qua mạng có chiều hƣớng tăng; một bộ phận cán bộ, công chức, 

viên chức chƣa đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ...Bí thƣ Tỉnh ủy đề nghị các đại 

biểu đề cao ý thức trách nhiệm, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm những hạn chế, 

yếu kém, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải 

pháp rốt ráo, khả thi để sớm khắc phục. 

 Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới của 

Đảng bộ thị xã và tâm đắc với ý tƣởng xây dựng “Đô thị hòa bình” đi lên từ sự hủy 

diệt của chiến tranh, là điểm đến tri ân và tâm linh, điểm hẹn của nhân loại yêu 

chuộng hòa bình, trung tâm tổ chức các sự kiện về hòa bình, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê 

Quang Tùng gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận là: 

 Thị xã Quảng Trị có vai trò, vị trí rất quan trọng trong định hƣớng phát triển 

của tỉnh. Vì vậy, địa phƣơng cần định vị lại vị trí phát triển của mình, cùng với thành 

phố Đông Hà, trở thành trung tâm kinh tế động lực phát triển dịch vụ đa ngành, đa 

lĩnh vực, chú trọng các ngành dịch vụ chất lƣợng cao, du lịch tâm linh, du lịch văn 

hóa; phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng 

lớn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Để đạt đƣợc điều này, địa 

phƣơng cần có tƣ duy mới, đột phá trong việc thực hiện công tác quy hoạch, đảm bảo 

khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đô thị loại III, thậm chí có 

tiêu chí phải đảm bảo yêu cầu của đô thị loại II. Đồng thời kết nối hài hòa với tổng 

thể phát triển chung của tỉnh, với các địa phƣơng trong vùng. 



Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát 

triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực 

và các thành phần kinh tế. Trƣớc mắt, cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có trên địa bàn để tập trung 

tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Khai thác tối đa lợi thế, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, liên 

doanh, liên kết, kêu gọi đầu tƣ để phát triển thƣơng mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. 

Trong đó, cần coi trọng lựa chọn, định hƣớng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp 

dẫn từ tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt của địa phƣơng gắn với nghiên cứu xây 

dựng các đề án, dự án để có giải pháp thực sự đổi mới, sáng tạo, có tính khả thi cao 

để từng bƣớc hiện thực hóa ý tƣởng  “Đô thị hòa bình”. 

  Phối hợp làm tốt công tác đầu tƣ tôn tạo và bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử. 

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo lập bền 

vững không gian văn hoá và nếp sống văn minh đô thị. Mỗi ngƣời dân thị xã phải thể 

hiện rõ hơn nếp sống của ngƣời dân Thành Cổ đã đƣợc xây dựng và lƣu giữ từ lâu, 

góp phần tạo nên môi trƣờng sống văn minh, thân thiện, nghĩa tình, mang đậm nét 

riêng của thị xã Quảng Trị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chính sách 

đối với ngƣời có công với cách mạng. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề 

phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cƣ. 

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, yêu 

cầu đặt lên hàng đầu là phải tiếp tục giữ vững và nâng cao sự đoàn kết, thống nhất 

trong nội bộ; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự dân chủ, biết lắng 

nghe, có cách ứng xử tinh tế, hợp lý và nhân văn để giữ cho đƣợc sự đoàn kết, nhất 

trí cao trong tập thể lãnh đạo, trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện 

tốt Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 

quy định trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt các cấp. 

 Phát huy tính tiền phong, gƣơng mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết 

phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, 

lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có 

phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn cao, có phƣơng pháp làm 

việc khoa học; có khả năng quy tụ, biết huy động tối đa và sử dụng hiệu quả sức 

mạnh tổng hợp của mọi cán bộ. Cùng với đó, phải tăng cƣờng công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức. Coi trọng công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham 

nhũng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính. Nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt 

động của HĐND, UBND các cấp và tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn 

thể chính trị - xã hội... 

 Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tin tƣởng, 

với bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá, truyền thống cách mạng vẻ vang và sự đoàn 

kết nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Quảng Trị 

nhất định sẽ đạt đƣợc những bƣớc tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trong quá trình phát 

triển, sớm trở thành đô thị loại III, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh.Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 



 

 

 

 

31 ủy viên, Ban Thƣờng vụ 10 ủy viên; Phó Bí thƣ Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã 

Quảng Trị Văn Ngọc Lãm đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thƣ Thị ủy nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

                                                                                                              H.N 

Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

 (QTO) - Trong 3 ngày 6 - 8/7/2020, Đảng bộ thành phố Đông Hà long trọng tổ 

chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ đƣợc Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại 

hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh. UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy 

Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; 

các Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ƣơng 

tại Đà Nẵng; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, 

ngành và đoàn thể cấp tỉnh; thƣờng trực các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 

Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lƣợng vũ trang… cùng 

269 đại biểu đại diện cho 6.540 đảng viên của 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Đảng bộ thành phố Đông Hà tham dự đại hội. 

 
Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ T.P Đông Hà lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025- 

 Ảnh: Thành Dũng 



Báo cáo chính trị do Phó Bí thƣ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà 

Nguyễn Chiến Thắng trình bày tại đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XII, 5 năm qua Đông Hà đã đạt đƣợc nhiều kết quả quan 

trọng trên các lĩnh vực. 
 

 
Đoàn đại biểu TP Đông Hà dâng hoa tại Tƣợng đài Tổng Bí thƣ Lê Duẩn- Ảnh: Thành Dũng 

Nổi bật là tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 12,06%/năm, cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch đúng hƣớng; tổng vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội đạt gần 16.500 tỉ 

đồng, tăng bình quân 18,3%/năm; thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tăng bình 

quân 14,7%/năm. 
 

 
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết- Ảnh: Thành Dũng 



 

 

 

 

 Lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trƣờng, giải phóng mặt 

bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng đô thị đƣợc quan tâm đầu tƣ với 

nhiều dự án quy mô về giao thông; thoát nƣớc, thu gom và xử lý nƣớc thải; công 

viên, hồ điều hòa, cây xanh; điện chiếu sáng, điện trang trí... 

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo đƣợc chăm lo về mọi mặt, góp phần nâng cao dân 

trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài. Các cơ sở y tế đƣợc đầu tƣ nhiều 

trang thiết bị hiện đại, năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ đƣợc nâng cao, đáp 

ứng tốt yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống 

văn minh đô thị đã đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực; các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 

70,3%, hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 1.800 lao động. 

Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,6%/năm, đến nay còn 2,28%. Các chính sách 

đối với ngƣời có công với cách mạng, bảo trợ xã hội đƣợc thực hiện kịp thời, đúng 

quy định. Quốc phòng đƣợc tăng cƣờng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

đƣợc đảm bảo… 

 Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn đƣợc coi trọng thực hiện và 

đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng. Nhất là tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất 

lƣợng công tác giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, các 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc cho cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất 

lƣợng hệ thống chính trị. Quan tâm đổi mới nội dung để nâng cao chất lƣợng sinh 

hoạt đảng; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. 

 Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và 

quản lý đội ngũ cán bộ; triển khai đồng bộ các khâu quản lý, đánh giá, quy hoạch, 

đào tạo, bồi dƣỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ. 

 Công tác phát triển đảng viên luôn đƣợc thực hiện bảo đảm số lƣợng gắn với 

chất lƣợng. Công tác kiểm tra, giám sát đƣợc đổi mới, công tác dân vận đạt đƣợc 

nhiều kết quả tích cực. 

 Phƣơng thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, nổi bật là đã chủ động và kịp 

thời ban hành các chủ trƣơng để lãnh đạo trên các lĩnh vực, nhất là đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, những việc kéo 

dài qua nhiều năm. 

 Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ thành phố đã ban hành 2 nghị quyết, 11 

chỉ thị, 7 chƣơng trình hành động, 11 kết luận chuyên đề, 132 kế hoạch, 8 quy chế và 

nhiều văn bản quan trọng khác để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng, 

quy định của Trung ƣơng, của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, 

hiệu quả hơn... 



Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố đề ra 13 chỉ tiêu về phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trƣờng đô thị, 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 dự án, đề án trọng điểm. Để triển 

khai thực hiện, Đảng bộ thành phố xác định 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về xây 

dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. 

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn 

Hùng ghi nhận và biểu dƣơng những kết quả đạt đƣợc của Đảng bộ TP. Đông Hà 

trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết 02 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về xây dựng thành phố với nguồn lực đầu tƣ 

đạt 16.500 tỉ đồng, tăng bình quân 18,3%/năm. 

 Qua đó, Đông Hà có thêm nhiều công trình quan trọng, quy mô về kết cấu hạ 

tầng, không gian kiến trúc đƣợc mở rộng và phát triển hài hòa, diện mạo đô thị ngày 

càng khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục đƣợc nâng cao. 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đƣợc 

nâng lên. 

 Công tác cán bộ tiếp tục có nhiều đổi mới từ quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, 

tạo nguồn, bố trí đến bổ nhiệm thông qua thi tuyển và bảo vệ đề án công tác. Đặc 

biệt, trong điều kiện cán bộ chủ chốt có sự biến động và thay đổi nhƣng nội bộ BCH 

Đảng bộ, BTV và Thƣờng trực Thành ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, thực 

hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trƣớc Đảng bộ 

và Nhân dân thành phố; luôn hỗ trợ, cộng tác, chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau xây 

dựng thành phố phát triển. 

Bí thƣ Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần cầu thị, thái độ nghiêm túc và thẳng thắn 

trong đánh giá về hạn chế, khuyết điểm mà BCH Đảng bộ thành phố đã chỉ ra là tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế cao nhƣng chƣa bền vững; thu hút đầu tƣ còn gặp nhiều khó 

khăn; quy hoạch phân khu, quản lý đô thị còn nhiều bất cập; quản lý về đất đai, tài 

nguyên, môi trƣờng có mặt còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó 

khăn; mục tiêu xây dựng phƣờng văn minh, xây dựng Đông Hà trở thành đô thị loại 

II chƣa hoàn thành… 

 Đồng thời đề nghị đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích kỹ trên tinh 

thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh 

nghiệm để kiên quyết khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. 

Cơ bản đồng tình với những phƣơng hƣớng, mục tiêu và giải pháp trong 5 năm 

tới mà Đảng bộ thành phố đã xác định, Bí thƣ Tỉnh ủy cho rằng, việc xây dựng, phát 

triển TP. Đông Hà không chỉ là trách nhiệm của thành phố mà còn là trách nhiệm của 

các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, của lãnh đạo tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung để 

đại hội nghiên cứu, thảo luận là: 

 Phải dự báo đúng tình hình, định vị rõ hơn vị trí, vai trò của TP.Đông Hà trong 

tổng thể chung của tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở phƣơng hƣớng, mục tiêu, định hƣớng 

phát triển của thành phố để làm rõ nội hàm kinh tế đô thị, xác định rõ các trụ cột của 

nền kinh tế thành phố, các tiêu chí chƣa đạt chuẩn đô thị loại II…, từ đó đề ra các giải 

pháp phù hợp để triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ mới. 



 

 

 

 

Mặt khác, Đông Hà có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển chung của 

tỉnh, vì vậy Đảng bộ thành phố cần nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các chủ trƣơng, 

chính sách hiện có vào thực tiễn tình hình của địa phƣơng cũng nhƣ kịp thời phát 

hiện, đề xuất với tỉnh những nội dung cần bổ sung, sửa đổi, nhất là những vấn đề phát 

sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong lãnh 

đạo, chỉ đạo giữa tỉnh và thành phố. 

 Sau khi Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050” đƣợc phê duyệt, cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy 

hoạch phân khu các phƣờng gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực của 

tỉnh trên địa bàn thành phố, làm cơ sở để xây dựng phát triển thành phố đúng định 

hƣớng, văn minh, hiện đại và bền vững. 

 Tranh thủ mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng, 

các khu đô thị mới hiện đại, ƣu tiên các công trình phúc lợi xã hội, giao thông để tạo 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đƣa Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị 

loại II trong thời gian sớm nhất. 

 Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, 

chống COVID - 19 vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng - an 

ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng thành phố thực sự 

là “Trung tâm văn hóa” của cả tỉnh. 

 Thƣờng xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ thành phố đến các 

phƣờng vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từng bƣớc xây dựng nền 

hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động. Chú trọng công tác dân vận chính 

quyền, công tác hòa giải ở cơ sở để tạo sự đồng thuận của ngƣời dân trong chấp hành 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. 

 Chăm lo xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao 

hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lƣợng đội 

ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cƣờng dân chủ 

trong Đảng và trong xã hội. Nêu cao tinh thần gƣơng mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là 

ngƣời đứng đầu. 

 Tăng cƣờng công tác chính trị, tƣ tƣởng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác 

nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí…Động viên, phát huy tính chủ động, 

sáng tạo của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, qua đó 

tổ chức tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… 

Bí thƣ Tỉnh ủy khẳng định, BTV Tỉnh ủy tin tƣởng sâu sắc, với tiềm năng, lợi 

thế, với ý chí, niềm tin và khát vọng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần dân chủ, trí 

tuệ, kỷ cƣơng, đổi mới và phát triển, Đảng bộ, quân và dân Đông Hà nhất định sẽ 

chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 



bộ thành phố lần thứ XIII, xây dựng Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bƣớc trở 

thành thành phố thông minh và đô thị tăng trƣởng xanh tiêu biểu của cả nƣớc. 

 Tại đại hội, nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về các giải pháp nâng 

cao chất lƣợng công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung, phƣơng thức lãnh đạo của 

Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cƣờng công tác quản lý quy 

hoạch, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng văn hóa văn minh đô thị; huy động các 

nguồn lực đầu tƣ cho kết cấu hạ tầng… 

 Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố Đông Hà, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 

39 ủy viên; Phó Bí thƣ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Nguyễn Chiến 

Thắng đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thƣ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu 

đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

                                                                                                                                     Huy Nam 

 

 

Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 Thứ hai, 17/08/2020 - 08:40 

Ngày 17/8, Đảng bộ huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần 

thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên 

Dự khuyết BCH TƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó 

Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 234 đại biểu đại diện cho 

2844 đảng viên trên địa bàn toàn huyện. 

 

Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cƣơng – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình 



 

 

 

 

hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, 

đồng thời xác định phƣơng hƣớng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 

nhiệm kỳ mới 2020-2025. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình 

bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, 

thách thức, nhƣng Đảng bộ huyện Cam Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đạt nhiều kết quả quan 

trọng. Đặc biệt, có 19/20 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đạt và vƣợt kế hoạch đề ra. Tốc 

độ tăng trƣởng bình quân 2015 – 2020 là 12,5%; Tổng vốn đầu tƣ xã hội toàn xã hội 

5 năm đạt 2.230 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016 -

2020 là 13,5%. Thu nhập bình quân đầu ngƣời hiện ƣớc đạt 48-50 triệu đồng; Tỷ lệ 

hộ nghèo năm 2020 hiện còn dƣới 3% và bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 

1,59%/năm. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, sự nghiêm túc trong 

thực hiện nội dung cam kết quan trọng của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy; bằng sự nỗ lực 

của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hƣởng ứng của nhân dân, Chƣơng trình trọng 

tâm “Xây dựng huyện nông thôn mới” đã về đích trƣớc chỉ tiêu Nghị quyết 01 năm, 

đƣa Cam Lộ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn huyện nông thôn 

mới. Đây là cơ sở vững chắc về chính trị, kinh tế, xã hội để huyện Cam Lộ tiếp tục 

vƣơn lên trong giai đoạn mới 2020 – 2025, là thành quả quan trọng, nổi bật nhất 

trong nhiệm kỳ. 

Các tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI đã tập 

trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt đƣợc của huyện trong nhiệm kỳ 2015-

2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo 

chính trị để Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đƣa Cam Lộ phát triển 

nhanh, mạnh và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ 2020- 2025. 

 

Đại biểu dự đại hội Đảng bộ Huyện Cam Lộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 



Bƣớc vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định mục tiêu 

tổng quát, đó là: Tăng cƣờng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh 

và bền vững nền kinh tế; Phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu 

mẫu. Theo đó, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh 

tế bền vững, đồng bộ; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lƣợng xây dựng nông 

thôn mới, ổn định an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân. Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh 

vực để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, công tác 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu đƣa tốc độ tăng trƣởng 

kinh tế (tính theo giá trị sản xuất) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 12%. Cơ 

cấu kinh tế đến năm 2025 là nông nghiệp 20% và phi nông nghiệp 80%; Thu nhập 

bình quân đầu ngƣời đến năm 2025 đạt 75 -80 triệu đồng. Đến năm 2025, mỗi xã, thị 

trấn có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ “3 sao” trở lên. Chỉ tiêu phấn 

đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025 có 85,7% xã đạt chuẩn xã NTM 

kiểu mẫu, 50-60% thôn, khu phố đạt NTM, đô thị kiểu mẫu mức 1 trở lên…. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã chúc mừng, biểu 

dƣơng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ đã phấn đấu vƣợt và hoàn 

thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, 

nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đối với phƣơng hƣớng, nhiệm vụ mà huyện Đảng bộ 

Cam Lộ đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy cho rằng, khá đầy đủ, 

toàn diện, thể hiện đƣợc sức sáng tạo và quyết tâm cao. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ đã đề ra, huyện cần khắc phục mọi khó khăn, thách thức; cần chung 

sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 

– 2025. Vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững 

mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo 

địa phƣơng, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Các 

nội dung trọng tâm khác cũng cần chú trọng thực hiện, nhƣ phát huy lợi thế cạnh 

tranh trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phƣơng về giao thông và hệ thống di tích, 

danh thắng để phát triển hạ tầng du lịch theo hƣớng văn hóa – sinh thái, xây dựng 

Cam Lộ trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng; triển 

khai quyết liệt các giải pháp quy hoạch mở rộng và phát triển thêm các cụm công 

nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt với một huyện có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, Cam 

Lộ cần có sự đầu tƣ mang tính đột phá, ƣu tiên xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thƣơng hiệu. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 đồng chí; Ban Thƣờng vụ gồm 10 đồng chí. Đồng 

chí Đào Mạnh Hùng đƣợc Đại hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thƣ Huyện ủy nhiệm 

kỳ 2020 – 2025. 

Những phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tậm trong nhiệm kỳ mới đƣợc Đại hội 

xác định là không ít khó khăn, thách thức, nhƣng với sự đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Cam Lộ phấn đấu sẽ hoàn thành 



 

 

 

 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020 –2025   đề ra. 

                                                                                                                                                                                                                       

Việt Anh - Trần Tú 

Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII,  

nhiệm kỳ 2020-2025 

(QTO) - Sáng nay 13/8/2020, Đảng bộ huyện Gio Linh tổ chức đại hội lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang; Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Trƣởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trƣởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Ly Kiều Vân; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thanh; lãnh đạo các Ban 

Đảng Tỉnh ủy, sở, ban, ngành cấp tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; 

Anh hùng LLVTND cùng 243 đảng viên, đại diện cho 4129 đảng viên trong toàn 

huyện dự đại hội. 
Ngày đăng : 13/08/2020    Xem với cỡ chữ   

 

Đảng bộ huyện Gio Linh tổ chức đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025- Ảnh: HNK 
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Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh khóa XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025 - Ảnh: HNK 

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và 

Nhân dân huyện Gio Linh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Nền kinh tế của huyện phát triển khá nhanh với 

tốc độ tăng trƣởng bình quân khoảng 9,01%/năm. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, nông- lâm- ngƣ nghiệp giảm từ 

46,47% xuống còn 28,1%, công nghiệp-TTCN tăng từ 25,64% lên 43,7%, thƣơng 

mại-dịch vụ tăng từ 27,89% lên 28,2%; thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2020 ƣớc 

đạt 50 triệu đồng. Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trong 5 năm đạt 8.770.000 triệu đồng. 

Kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội đầu tƣ xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kinh 

tế, dân sinh phát triển. 

Văn hoá-xã hội có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều giá trị văn hoá truyền thống 

đƣợc gìn giữ và phát huy, giáo dục có sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ; chăm sóc 

sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc 

làm, xuất khẩu lao động đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng 

kể. Quốc phòng-an ninh đƣợc giữ vững, hệ thống chính trị đƣợc củng cố, tăng cƣờng. 

 Với chủ đề “Tăng cƣờng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, khai thác có 

hiệu quả tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, phấn 

đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trƣớc năm 2025”, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo 

luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo đó, Đảng bộ huyện Gio Linh xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 

chiến đấu của các cấp ủy Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phát huy ý chí và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy 

động các nguồn lực khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tái cơ cấu 

nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, TTCN, thƣơng mại, dịch vụ; đầu tƣ 

đồng bộ kết cấu hạ tầng. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi 

trƣờng đầu tƣ; khơi dậy khát vọng vƣơn lên làm giàu cho mình, làm giàu cho quê 

hƣơng. Hoàn thành chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giữ gìn 



 

 

 

 

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hƣơng. Tăng cƣờng quốc 

phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang 

ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lƣợng vũ trang và 

nhân dân các dân tộc huyện Gio Linh đạt đƣợc trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện 

thành công các mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng 

chí nhấn mạnh: Muốn xây dựng Gio Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới trƣớc năm 

2025, trƣớc hết phải tập trung rà soát các tiêu chí chƣa đạt từ xã đến huyện; cần nhận 

diện rõ những tiềm năng, lợi thế để có chủ trƣơng, chính sách, dồn lực thực hiện hiệu 

quả các đột phá chiến lƣợc, chƣơng trình trọng điểm nhằm khơi thông các điểm 

nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển. 

 Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hƣớng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững. Xác định nông nghiệp là ngành trọng điểm của huyện; đẩy mạnh 

sản xuất nông nghiệp theo hƣớng nâng cao hiệu quả, chú trọng nông nghiệp sạch, 

nông nghiệp hữu cơ. Gio Linh là điểm nhấn của tỉnh về kinh tế biển, vì vậy cần có 

giải pháp để triển khai các chƣơng trình phát triển kinh tế vùng biển, tập trung huy 

động các nguồn lực cho đầu tƣ phát triển, Đảng bộ cần coi trọng nhiệm vụ phát triển 

kinh tế biển, phải làm cho vùng biển Gio Linh và cảng biển Cửa Việt trở thành nơi 

sôi động nhất của kinh tế biển Quảng Trị trong 5 năm tới. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện, nhiều chƣơng trình, dự án phát triển công nghiệp 

năng lƣợng, dịch vụ du lịch đang đƣợc triển khai thực hiện; Khu công nghiệp Quán 

Ngang giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối Hành lang 

kinh tế Đông-Tây, các khu đô thị ven biển và kinh tế biển đƣợc đẩy mạnh, Cảng hàng 

không Quảng Trị đƣợc khởi động... 

Vì vậy, cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh thực hiện các dự 

án trên địa bàn. Bên cạnh đó là tăng cƣờng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, 

vững mạnh trên tất cả các mặt tƣ tƣởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tiếp tục củng 

cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chăm 

lo, phát triển toàn diện văn hóa-xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân. Thực hiện hiệu 

quả yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện các giải pháp 

phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với 

chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. Kết hợp 

chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; củng cố thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng huyện Gio 

Linh sớm trở thành huyện nông thôn mới, vững bƣớc trên con đƣờng đổi mới, hội 

nhập và phát triển.  

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

Gio Linh nhiệm kỳ 2020-2025.  
Nguyên Kha 

 



Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX,  

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

(QTO) - Trong 2 ngày 25, 26/8/2020, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh tổ chức đại hội 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; các Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thƣờng trực 

HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời 

kỳ cùng 289 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên của Đảng bộ huyện dự đại 

hội 
 

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Dũng 

 

 
Các đại biểu biểu thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 –  



 

 

 

 

Ảnh: Thành Dũng 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại đại hội nêu 

rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, 

chính quyền và Nhân dân Vĩnh Linh đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, 

quyết liệt hành động, nỗ lực phấn đấu, đạt đƣợc những kết quả quan trọng. Tốc độ 

tăng trƣởng hằng năm đạt từ 15% trở lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích 

cực; khả năng huy động, sử dụng vốn đầu tƣ toàn xã hội đạt cao. Thu ngân sách nhà 

nƣớc giai đoạn 2015 - 2020 đạt 2.954,5 tỉ đồng, bình quân tăng 7,7%/năm. Đến năm 

2020, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 55,8 triệu đồng/năm, tăng 25,8 triệu đồng so 

với năm 2015. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt 

đƣợc những kết quả to lớn, toàn huyện hiện có 13/15 xã đạt chuẩn NTM. Việc xây 

dựng bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đƣợc chú trọng. 

 Với chủ đề “Tăng cƣờng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, tạo 

bƣớc đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh; hoàn 

thành mục tiêu xây dựng huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn NTM”,  đại hội đã dành nhiều 

thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 

 Theo đó, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh xác định sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán 

bộ của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đƣợc giao trong giai đoạn 

mới, trong đó chú trọng đến các khâu của công tác cán bộ. Huy động các nguồn lực, 

hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trƣớc năm 2025. Tạo bƣớc 

chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng ở 

các bãi biển, du lịch lịch sử - chiến tranh cách mạng. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hƣớng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn 

với tiêu thụ sản phẩm… 

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng biểu dƣơng những 

thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh đã đạt đƣợc 

trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thành công các mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 



trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thƣ Tỉnh ủy nhấn mạnh: BCH Đảng bộ huyện phải 

dự báo đúng tình hình, định vị rõ hơn vị trí, vai trò của Vĩnh Linh trong tổng thể phát 

triển chung của tỉnh, trên cơ sở đó xác định, làm rõ các trụ cột của nền kinh tế, định 

hƣớng đúng, đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện thật tốt trong nhiệm 

kỳ tới. 

Kinh tế giữ vai trò trọng tâm của sự phát triển, vì vậy, huyện cần tập trung khai 

thác, phát huy các tiềm năng lợi thế vốn có; hoàn thiện quy hoạch kinh tế- xã hội, quy 

hoạch ngành, quy hoạch vùng để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực con 

ngƣời, nguồn tài nguyên đất đai. Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao để tăng giá trị thu nhập 

trên một đơn vị diện tích. Trong phát triển công nghiệp, huyện Vĩnh Linh cần triển 

khai có hiệu quả quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp; tích cực kêu gọi doanh 

nghiệp đầu tƣ xây dựng các nhà máy chế biến nông sản nhằm ổn định đầu ra, mở 

rộng quy mô, diện tích sản xuất, tạo vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa trên địa bàn. 

Tập trung các nguồn lực đầu tƣ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển 

kinh tế trên toàn huyện. 

 Huyện Vĩnh Linh có 3 xã miền núi (Vĩnh Ô, Vĩnh Hà và Vĩnh Khê) cơ sở hạ 

tầng còn bất cập, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, đây là một thách thức lớn 

cho mục tiêu xây dựng xã NTM, huyện NTM. Do vậy, Bí thƣ Tỉnh ủy đề nghị huyện 

phải xác định đƣợc hệ thống các giải pháp đồng bộ để phấn đấu xây dựng Vĩnh Linh 

sớm đạt chuẩn NTM. Cùng với phát triển kinh tế, huyện cần tiếp tục quan tâm hơn 

nữa đến phát triển văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống vật chất 

và tinh thần của Nhân dân. Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất các trƣờng học, triển 

khai đồng bộ các chính sách, giải pháp xóa đói, giảm nghèo gắn với giải quyết việc 

làm và đào tạo nghề cho ngƣời lao động. Nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe 

Nhân dân, phòng chống tốt các dịch bệnh xảy ra, nhất là COVID-19… 

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2020 - 

2025 gồm 38 ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh 

Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thƣờng vụ Huyện ủy gồm 9 ủy viên; Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Trần Nhật Quang, TUV, Phó Trƣởng Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thƣờng vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí 

thƣ Huyện ủy Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

                                                                              Lệ Nhƣ 



 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN HUYỆN ỦY HƢỚNG HÓA 

NHIỆM KỲ 2020-2025 
 (QT)- Ngày 16.3.2020, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hƣớng Hóa tổ chức Đại hội 

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là tổ chức đảng đƣợc Ban Thƣờng vụ 

Huyện ủy Hƣớng Hóa chọn chỉ đạo đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thƣ 

đảng ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan, 

doanh nghiệp trong toàn huyện. 

 

BCH Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hƣớng Hóa ra mắt nhận nhiệm vụ- Ảnh: Thanh Hải 

 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy Hƣớng Hóa 

nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Đảng ủy cơ quan Huyện 

ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên 

môn. Chủ động tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

giáo dục chính trị tƣ tƣởng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tuyên truyền có 

nhiều điểm nhấn, đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh- 

Hƣớng Hóa; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, quản lý 

và sử dụng cán bộ, đảng viên hợp lý, khoa học; việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp 

xã, cấp thôn, các cơ quan cấp huyện đƣợc tiến hành quyết liệt, đảm bảo quy định. 

 Công tác tham mƣu, phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thƣờng 

vụ Huyện ủy chu đáo, kịp thời, linh hoạt, có chất lƣợng. Cùng với việc lãnh đạo thực 

hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy cũng triển khai tốt công tác 

xây dựng Đảng về tƣ tƣởng, đạo đức và xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, tiêu biểu 

là việc “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII đạt hiệu quả tốt. Đảng bộ cơ quan 

Huyện ủy đƣợc Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Hƣớng Hóa công nhận là một trong những 



tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu của Đảng bộ huyện. 

  Về phƣơng hƣớng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy 

Hƣớng Hóa đề ra 6 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị- chuyên môn, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan và 

các đoàn thể cơ quan Huyện ủy vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên đủ năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chẩt đạo đức tốt, lối sống trong 

sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thƣ Huyện ủy Hƣớng Hóa Lê Minh Tuấn yêu 

cầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 202-2025 cần tiếp tục tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các Ban Đảng, Văn 

phòng Huyện ủy và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kịp thời đổi mới 

phƣơng pháp và công tác tƣ tƣởng, lý luận, giáo dục chính trị để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn cuộc sống. Xây dựng các mô hình trong triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh 

vực hoạt động, từ đó nhân rộng trong toàn huyện; trong đó tập trung chú trọng xây 

dựng mô hình triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các diễn đàn sinh hoạt chi bộ 

theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Xây 

dựng chuẩn mực đạo đức công vụ cán bộ, đảng viên cơ quan Huyện ủy “Sẵn sàng - 

Sáng tạo, Trung thực -Tận tụy, Đồng hành - Đồng tâm,  Khát khao - Khẳng định”, 

“Văn minh lịch sự - Cần chí liêm công”. Đặc biệt đặt ra mục tiêu xây dựng và nâng 

cao chẩt lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban 

Thƣờng vụ Huyện ủy quản lý có trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng 

bộ cơ quan Huyện ủy Hƣớng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí; trực tiếp bầu bí 

thƣ đảng ủy đối với đồng chí Hồ Thị Minh, nguyên Bí thƣ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-

2020, giữ chức Bí thƣ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%. 

 NTH 

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ LẦN THỨ IV 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

 
QTO) - Trong 2 ngày 16 - 17/7/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đảo 

Cồn Cỏ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ 

Thị Thu Hằng; Chỉ huy trƣởng Bộ CHQS tỉnh, Thƣợng tá Nguyễn Hữu Đàn; 

lãnh đạo các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND, 

UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 128 đại biểu đến từ 7 tổ chức cơ 

sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện dự đại hội. 

5 năm qua, BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo 

triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. Nổi bật là cơ cấu 

kinh tế đã định hình và phát triển đúng hƣớng. Du lịch, dịch vụ có mức tăng trƣởng 

cao, từ năm 2017 đến nay đã thu hút trên 14.000 lƣợt khách, tổng doanh thu từ du 

lịch đạt khoảng 14,6 tỉ đồng. Các dự án, mô hình phát triển sản xuất đƣợc quan tâm 

xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng. 



 

 

 

 

 Công tác huy động các nguồn lực đầu tƣ cho kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội đƣợc quan tâm với công trình, phƣơng tiện thiết yếu đã đƣợc vào sử 

dụng. Lĩnh vực quy hoạch và quản lý quy hoạch đƣợc hiện tốt. Triển khai hiệu quả 

công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trƣờng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt 

đƣợc những kết quả tích cực, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao đời 

sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn. 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh: HN 

 Công tác phát triển dân cƣ đƣợc thực hiện tốt, đến nay trên địa bàn đã có 19 hộ 

dân với 76 nhân khẩu. Lực lƣợng vũ trang huyện đƣợc xây dựng ngày càng chính 

quy, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững ổn định. Các lực lƣợng trên đảo làm tốt công tác 

phối hợp theo quy định để luôn làm chủ tình hình trên đảo, trên không, trên biển... 

Có đƣợc những kết quả trên là nhờ địa phƣơng luôn chú trọng thực hiện tốt công 

tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên 

truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc để nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng, 

chống mọi biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng 

viên. Tổ chức bộ máy cơ quan đảng, nhà nƣớc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã 

hội ngày càng đƣợc sắp xếp theo hƣớng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch và đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, bảo đảm đúng quy 

định. Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đƣợc 

tăng cƣờng. Công tác kiểm tra, giám sát đƣợc quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận 

đƣợc đổi mới theo hƣớng sát dân, sát cơ sở. Phƣơng thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục 

đƣợc đổi mới theo hƣớng tập trung bàn thảo, phân tích, đề ra các chủ trƣơng giải 



quyết các công việc còn nhiều thách thức, khó khăn. Tổ chức, bộ máy chính quyền 

đƣợc tổ chức tinh gọn, linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phƣơng, đảm bảo tốt 

hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đề ra 14 chỉ tiêu về phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị; 5 công trình, chƣơng trình, dự án trọng điểm. Để triển khai thực hiện, Đảng 

bộ huyện xác định 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang 

ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt đƣợc của Đảng bộ, chính quyền, quân và 

dân huyện đảo Cồn Cỏ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời cho rằng, những kết 

quả này sẽ tạo động lực cơ bản để Cồn Cỏ bứt phá đi lên trong những năm tới cũng 

nhƣ đóng góp quan trọng hơn vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. 

 Chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của Đảng bộ huyện trong 5 năm qua, Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy đề nghị đại hội dành nhiều thời gian để thảo luận, phân tích 

kỹ trên tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài 

học kinh nghiệm để đƣa ra những giải pháp nhằm kiên quyết khắc phục có hiệu quả 

ngày từ đầu nhiệm kỳ này. 

Bày tỏ sự đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới mà 

BCH Đảng bộ huyện xác định, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một 

số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận là: 

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài của BCH Đảng 

bộ huyện là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân địa phƣơng chuẩn bị về mọi mặt 

để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh vùng biển đảo; dự báo Cồn 

Cỏ có thể trở thành trung tâm trung chuyển, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ chủ quyền 

biển đảo và kết hợp chặt chẽ, hài hòa với các hoạt động phát triển kinh tế biển. Vì 

vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, xem đây là khâu đột phá gắn 

với huy động tốt các nguồn lực đầu tƣ cho kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ chính 

trị. 

Trong định hƣớng phát triển của tỉnh, Cồn Cỏ là một trong những thỏi nam 

châm về thu hút du lịch, dịch vụ để tạo nét mới và điểm nhấn cho du lịch Quảng Trị. 

Trên cơ sở này, huyện cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để xây dựng các sản phẩm 

du lịch đặc sắc, riêng có và các dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của du khách; đặc biệt 

coi trọng công tác bảo vệ, giữ gìn môi trƣờng, hệ sinh thái để tạo dấu ấn, thƣơng hiệu 

riêng cho du lịch địa phƣơng. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn đến phát triển văn hóa 

- xã hội, tiếp tục có kế hoạch thật tốt để chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của quân, dân để mọi ngƣời luôn giữ vững niềm tin, yên tâm gắn bó lâu dài và 

cống hiến nhiều hơn cho đảo. 

Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và phát động mạnh mẽ phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Xây dựng lực 

lƣợng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để 

Cồn Cỏ có đƣợc sức bật mới, phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an 

ninh 

Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học 

tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm, vai 



 

 

 

 

trò nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu, góp phần nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Trong nhiệm kỳ này, BCH Đảng bộ 

huyện tiếp tục chọn khâu đột phá là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn hóa, trẻ 

hóa, có trách nhiệm, tâm huyết và tinh thần đoàn kết. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản 

lý, hiệu quả điều hành của chính quyền trên cơ sở tính chất đặc thù của địa phƣơng. 

Chăm lo xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt trận, 

các đoàn thể chính trị - xã hội...    

 Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang tin tƣởng, kế thừa và 

phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục 

đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng huyện đảo thân yêu trở thành địa bàn phát 

triển toàn diện, bền vững, nơi đáng sống của cán bộ, quân và dân toàn huyện, nơi hấp 

dẫn và là điểm đến lý tƣởng của bạn bè gần xa.   

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện đảo nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 ủy viên; 

BTV Huyện ủy 3 ủy viên; đoàn đại biểu Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 5 thành viên. Bí thƣ Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Võ Viết Cƣờng đƣợc tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thƣ Huyện ủy 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

                                                                                                                        H.N 

 

Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
 

Trong hai ngày 17 và 18/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông tổ 

chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ 

đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Dự khuyết BCH TƢ Đảng, Bí 

thƣ Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng 

chí trong BTV Tỉnh uỷ. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 

huyện Đakrông qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lƣợng vũ 

trang nhân dân và 238 đại biểu đại diện cho hơn 2450 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và 

nhân dân  các dân tộc huyện Đakrông đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi 

khó khăn để đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, nền 

kinh tế đã có những bƣớc phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực, 

sản xuất nông, lâm nghiệp đã phát huy lợi thế của địa phƣơng, tốc độ tăng trƣởng giá 

trị sản xuất tăng trung bình 16,02%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng từ 21%; 

thƣơng mại-dịch vụ tăng bình quân 15 %; thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng gấp đôi 

trong 5 năm, đạt 20,5 triệu đồng; tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.800 



tỷ đồng; kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội đầu tƣ xây dựng ngày càng đồng bộ, đáp ứng 

yêu cầu kinh tế, dân sinh phát triển. 

 
  

Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Lĩnh vực văn hoá-xã hội có sự chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đƣợc đảm 

bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục đƣợc nâng lên. Công tác 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lƣới y tế cơ sở tiếp tục đƣợc 

củng cố; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội đạt 

nhiều kết quả; hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 5%; quốc phòng-an 

ninh đƣợc giữ vững, hệ thống chính trị đƣợc củng cố, tăng cƣờng. 

Với chủ đề “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng 

hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động 

và sử dụng hiêụ quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; giữ 

vững quốc phòng- an ninh; phấn đấu hoàn thành tốt chƣơng trình giảm nghèo bền 

vững và xây dựng nông thôn mới". 

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra những khó khăn tồn tại, hạn 

chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Đakông 

xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí và sức mạnh tổng 

hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cƣờng 

thu hút đầu tƣ, xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, 

trọng tâm là cơ cấu lại nông nghiệp, tăng cƣờng ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhân 

rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; Chú trọng phát triển công nghiệp nhất là công 

nghiệp năng lƣợng, chế biến nông lâm sản, khuyến khích đầu tƣ phát triển thƣơng 

mại dịch vụ; Thực hiện hiêu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông 

thôn mới; Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Tăng cƣờng quốc phòng-

an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

 



 

 

 

 

 
 

BCH Đảng bộ huyện Đakrông nhiệm kỳ 2020- 2025 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Đakrông đề ra 18 chỉ tiêu về kinh 

tế - xã hội, môi trƣờng;  5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 4  khâu 

đột phá và 6 chƣơng trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, xác định 22 nhiệm vụ và giải 

pháp để triển khai thực hiện. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận những thành 

tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lƣợng vũ trang và nhân dân các dân tộc 

huyện Đakrông đạt đƣợc trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh việc phát huy những kết quả 

đã đạt đƣợc, Đảng bộ huyện cần nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn 

tồn tại trong đó lƣu ý:  kinh tế của huyện phát triển chƣa mạnh, chƣa khai thác hết 

tiềm năng lợi thế của địa phƣơng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống vật chất và tinh 

thần của đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn, 

năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền nhất là cấp cơ sở còn một số tồn tại hạn 

chế. 

 Ngoài ra, Bí Thƣ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Huyện Đakrông phải gắn kết chặt 

chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với An ninh – quốc phòng, đảm bảo an ninh 

biên giới, an ninh nông thôn; tập trung xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững 

mạnh, nhất là ở cơ sở để đảm đƣơng nhiệm vụ dẫn dắt định hƣớng nhân dân, phát 

huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò của các già 

làng, trƣởng bản, ngƣời có uy tín trong cộng đồng. Huyện cần quan tâm chăm lo 

công tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ đặc biệt là cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số, 

cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Mỗi cán bộ, đảng viên là ngƣời đứng đầu từ huyện đến cơ sở 



phải nỗ lực với tinh thần vƣợt khó, lan tỏa ý chí khát vọng vƣơn lên trong toàn Đảng 

bộ và nhân dân đƣa Đakrông sớm thoát khỏi huyện nghèo và phát triển bền vững. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 

bầu BCH Đảng bộ gồm 34 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng 

bộ huyện Đakrông lần thứ VI đã bầu BTV Huyện uỷ gồm 10 đồng chí. Cũng tại hội 

nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, BTV Tỉnh ủy 

đã chỉ định đồng chí Thái Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia BCH 

Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 và giữ chức Phó Bí thƣ 

Huyện ủy Đakrông. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân, Bí thƣ Huyện ủy tiếp tục đƣợc đại 

hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trƣơng, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm 

cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã 

thành công tốt đẹp trong niềm phấn khởi và kỳ vọng của đông đảo cán bộ và nhân 

dân huyện Đakrông. 

 

Lê Thảo - Minh Trí  

 

Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, 

nhiệm kỳ 2020-2025 

(QTO) - Trong 2 ngày 24, 25/8/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thƣ Tỉnh 

ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó 

Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; các Ủy viên Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy, Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng 269 đại biểu đại 

diện cho gần 5.000 đảng viên của Đảng bộ Khối dự đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dƣơng 

những kết quả quan trọng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt đƣợc 

trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, nhƣng lại có những đặc điểm 

có tính chất đặc thù; kết quả hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng 

viên, ngƣời lao động trong đảng bộ có ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng, hiệu quả 

hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của tỉnh, Bí thƣ Tỉnh ủy đề nghị 

Đảng bộ Khối phải xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động thật sự phù 

hợp, sáng tạo, để ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của đảng bộ trong tình 

hình mới. Với trọng trách trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở 

đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp tỉnh, các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức 

hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, 

đảm bảo sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảng; khơi dậy 

đƣợc nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong thực hiện nhiêm vụ chính trị. 



 

 

 

 

 
Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng tặng hoa chúc mừng cho BCH Đảng bộ Khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025- Ảnh: Thành Dũng 

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 - Ảnh: Thành Dũng 

 



 
Các đại biểu biểu quyết thẩm tra tƣ cách đại biểu- Ảnh: Thành Dũng 

  

Trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên trong khối là tiếp 

tục tham mƣu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh, 

trƣớc mắt là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 

2020, chung tay phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế- xã hội, tạo cơ sở 

vững chắc để Đảng bộ tỉnh bƣớc vào nhiệm kỳ mới. Chú trọng củng cố, nâng cao 

chất lƣợng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn 

diện về chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, gắn với xây dựng ngành mạnh, cơ quan mạnh, 

doanh nghiệp mạnh. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, thực hiện thực 

chất việc học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để mỗi 

tổ chức đảng phải thực sự là một điển hình về đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cƣờng 

kỷ cƣơng, xây dựng môi trƣờng đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; môi trƣờng khởi nghiệp trong 

các doanh nghiệp; thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả. 

 Thƣờng xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên, dƣ 

luận xã hội; tăng cƣờng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, ngăn ngừa và đấu tranh 

có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về 

tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống chủ 

nghĩa cá nhân, cục bộ. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Đẩy 

mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tƣ nhân; 

nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại các loại hình doanh nghiệp. 

 Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập 

trung dân chủ; giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ 



 

 

 

 

sở đảng trực thuộc. Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền; chú 

trọng công tác rà soát, phát hiện những ngƣời đủ tài, đủ đức trong đội ngũ cán bộ, 

đảng viên, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp tƣ nhân để giới thiệu cấp có thẩm 

quyền đào tạo, bồi dƣỡng, bổ sung cho nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Thực hiện 

tốt công tác quản lý đảng viên; phát huy tính tiền phong gƣơng mẫu, nêu gƣơng của 

đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý, tham mƣu, nghiên 

cứu, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh… Môi 

trƣờng hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối rộng, nhiều lĩnh 

vực, có nhiều mối quan hệ công tác; có nhiều đảng viên lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt 

của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Do vậy, Đảng bộ Khối cần có giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, 

đảng viên trong khối theo từng nhóm, từng đối tƣợng gắn với kiểm tra, giám sát, 

đánh giá đảng viên chặt chẽ, sát hợp. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu 

gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu. Xác định nêu gƣơng phải trở 

thành phƣơng thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối; mỗi cán bộ, đảng viên 

trong khối nêu gƣơng bằng việc tốt của mình sẽ tạo sức mạnh cộng hƣởng và lan tỏa, 

trở thành động lực xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, từ đó xây dựng các cơ quan 

cấp tỉnh vững mạnh, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vững mạnh, ngày càng phát 

triển. 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình bày tại đại hội nêu rõ: 

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối đã sớm khắc phục khó 

khăn, cộng đồng trách nhiệm, tạo đƣợc sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành 

động, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vƣợt 

các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị, phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Nổi bật là các tổ chức cơ sở đảng các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mƣu Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVI. 

 Đồng thời, chủ động phối hợp tham mƣu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mƣu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các nghị quyết, chƣơng trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về 

triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, hằng năm. Tập trung 

lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, ngƣời lao động thực hiện chƣơng trình cải 

cách hành chính, cải tiến lề lối, phƣơng pháp làm việc, ứng dụng CNTT, xây dựng 

chính quyền điện tử, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ… 

Nhờ đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVI đề ra với những điểm nhấn quan trọng là: Kinh tế toàn tỉnh duy trì mức 



tăng trƣởng khá; các loại hình doanh nghiệp có bƣớc phát triển; kinh tế tƣ nhân tiếp 

tục phát triển, đóng góp gần 60% GDP của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động; các 

chỉ tiêu văn hóa, xã hội luôn giữ vị trí tốp đầu trong cả nƣớc; quốc phòng- an ninh 

đƣợc giữ vững; cải cách tƣ pháp có nhiều tiến bộ. Việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Trung ƣơng 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gƣơng đạt nhiều kết quả tích cực, 

góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.  

Đại hội dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ hơn những thành tựu đạt đƣợc, 

hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra biện pháp 

khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; đổi mới, sáng tạo, đột phá trong lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và doanh nghiệp; góp phần xây dựng tỉnh 

Quảng Trị giàu đẹp, văn minh. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 ủy 

viên. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu 

Ban Thƣờng vụ Đảng ủy gồm 9 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 ủy viên; Bí 

thƣ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Khánh Vũ tiếp tục đƣợc tín nhiệm 

bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 

2025. 
  
                                                                                                                                            Thanh Hải 

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Trong hai ngày 04 và 05/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, 

nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ 

cƣơng; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển 

toàn diện Học viện xứng đáng là trƣờng Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí 

Minh”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Trƣởng ban Ban Tổ chức Trung ƣơng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ 

Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban Ban Tổ chức Trung ƣơng, Bí thƣ Đảng ủy, Giám đốc 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung 

ƣơng Đảng, Bí thƣ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ƣơng; các đồng chí Ủy viên 

Trung ƣơng Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trƣởng ban Ban Tổ chức Trung ƣơng; 

Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thƣ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ƣơng và đại diện lãnh 

đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ƣơng và Hà Nội…  



 

 

 

 

 
 

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban Ban 

Tổ chức Trung ƣơng dự và chỉ đạo Đại hội 

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân 

Thắng, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội 

đồng Lý luận Trung ƣơng; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ 

Đảng ủy, Giám đốc Học viện: Lê Hữu Nghĩa, Tạ Ngọc Tấn; các đồng chí nguyên Bí 

thƣ Đảng ủy Học viện, nguyên Phó Bí thƣ Đảng ủy Học viện, nguyên Phó Giám đốc 

Học viện qua các thời kỳ…và 180 đại biểu đại diện các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực 

thuộc Đảng bộ Học viện. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Bí thƣ Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch 

Hội đồng Lý luận Trung ƣơng cho biết, trong bối cảnh vừa lãnh đạo, chỉ đạo đại hội 

đảng các cấp, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị dƣới sự tác động phức 

tạp, kéo dài khó lƣờng của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị cao, thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ Trung ƣơng, Chính phủ và Đảng 

ủy Khối các cơ quan Trung ƣơng, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong 6 tháng đầu năm 2020: không để dịch 



bệnh Covid-19 lây lan trong toàn hệ thống Học viện và tiếp tục duy trì thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu mỗi đại biểu tham dự Đại hội nâng cao 

tinh thần trách nhiệm trƣớc Đảng bộ, tích cực tham gia vào chƣơng trình nghị sự 

chung của Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực của 

“Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cƣơng, Gƣơng mẫu, Sáng tạo, Hiệu quả”. 

Phát huy trí tuệ, tinh thần xây dựng, trách nhiệm vì sự phát triển của Học viện, 

các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị 

trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III 

nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

khóa II nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm 

kỳ 2020-2025. 

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 

2020-2025 nhấn mạnh, dƣới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thƣờng xuyên, sâu sát của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ƣơng; sự hƣớng dẫn tận 

tình, kịp thời của các Ban Đảng Trung ƣơng, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân 

chủ, kỷ cƣơng, gƣơng mẫu, sáng tạo, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn 

thể cán bộ, đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện đã hoàn thành xuất sắc 

các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó có 5/5 nhóm chỉ tiêu đạt và vƣợt so 

với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, qua đó góp phần nâng cao uy 

tín, vị thế của Học viện. 



 

 

 

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thƣờng vụ 

Đảng ủy có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng 

điểm trong từng năm với phƣơng châm xử lý tốt những vấn đề mới đặt ra, những vấn 

đề đột xuất, tạo tiền đề, nền tảng cho phát triển trong cả trung và dài hạn; phát huy 

tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm 

kỳ, Đảng ủy, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy đã ban hành hơn 40 nghị quyết, trong đó có 10 

nghị quyết chuyên đề về những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra đối với Học 

viện. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc chặt chẽ, thƣờng xuyên, có hiệu 

quả. Công tác xây dựng Đảng bộ Học viện luôn đƣợc chú trọng, tạo sự chuyển biến 

tích cực, rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lƣợng đội 

ngũ đảng viên đƣợc nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát đƣợc tăng cƣờng và phát 

huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng 

viên. 

Với tinh thần bảo đảm tính hệ thống, Đảng ủy, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy đã lãnh 

đạo, chỉ đạo tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác đào 

tạo, bồi dƣỡng cán bộ, đặc biệt đổi mới về chƣơng trình, nội dung, tăng cƣờng kỷ 

cƣơng, kỷ luật. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã bám sát các định hƣớng, chƣơng 

trình công tác của Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, góp phần trực tiếp phục vụ công tác 

đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, vừa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Công tác trƣờng 

chính trị đƣợc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo tƣ duy quản lý hệ thống cùng 

với sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã khẳng định vị thế mới của Học 

viện, tạo ra sự chuyển động đồng bộ, có chiều sâu của hệ thống trƣờng chính trị tỉnh, 

trƣờng bộ, ngành, đoàn thể Trung ƣơng. 

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh 

Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Trƣởng ban ban Tổ chức 

Trung ƣơng đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động, chu đáo cho Đại hội đại 

biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-

2025 và khẳng định, đó là nhân tố quan trọng cho sự thành công của Đại hội, góp 

phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung 

ƣơng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

  Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong giai đoạn 2015-2020, dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã phát 

huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua, từng bƣớc có những chuyển biến tích cực, 

tiếp tục bồi đắp và khẳng định uy tín vị thế của Trƣờng Đảng cao cấp, trung tâm quốc 

gia đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm nghiên cứu khoa học, 

chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, vẫn còn tồn tại 

một số hạn chế cần đƣợc Đại hội tập trung thảo luận thật kỹ, phân tích nguyên nhân, 



xác định rõ trách nhiệm, từ đó có định hƣớng căn cơ, những giải pháp mang tính đột 

phá để xử lý, khắc phục phù hợp với tình hình Học viện. 

 

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủyviên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Đảng ủy 

Khối các cơ quan Trung ƣơng phát biểu tại Đại hội 

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cần tiếp tục phát huy 

vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trong xây dựng phát triển Học viện đáp ứng 

các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đó là tiếp tục củng cố, nâng cao 

vị thế của Học viện - Trƣờng Đảng cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng 

mẫu mực cho cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng; trung tâm nghiên cứu lý luận chính 

trị hàng đầu của đất nƣớc, có uy tín trong khu vực và khả năng hội nhập quốc tế sâu 

rộng; đầu tàu lãnh đạo, dẫn dắt, gắn kết và truyền cảm hứng cho hệ thống các trƣờng 

chính trị trong cả nƣớc. 

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tƣởng, với truyền thống bản sắc đã đƣợc tôi rèn 

qua hơn 70 năm của ngôi trƣờng đào tạo cán bộ, đảng viên ƣu tú nhất của Đảng, với 

tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cƣơng, gƣơng mẫu sáng tạo, hiệu quả, Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân giao phó. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức 

danh Bí thƣ Đảng uỷ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên 

thứ nhất bầu Ban Thƣờng vụ, Bí thƣ, Phó Bí thƣ, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử Bí thƣ 

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm 

kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Duy Bắc và đồng chí Hoàng Phúc Lâm đƣợc bầu là 

Phó Bí thƣ Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa 

III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 



 

 

 

 

 
Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra 

mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử chức danh Bí thƣ Đảng 

ủy Học viện 

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan 

Trung ƣơng gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./. 

 

Nguồn các bài viết: 

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hải Lăng Lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nguồn: Website Huyện ủy Hải lăng;  http://hailang.quangtri.gov.vn/thoi-su-chinh-tri/dai-hoi-dai-

bieu-dang-bo-huyen-hai-lang-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2020-2025-1043.html 

2. Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nguồn: http://trieuphong.quangtri.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-trieu-

phong-lan-thu-xx-nhiem-ky-2020-2025-1354.html 

3.  Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Nguồn: Website Tỉnh ủy Quảng trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thi-xa-quang-tri-

lan-thu-vii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

4. Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nguồn: Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-dong-

ha-lan-thu-xiii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025  

5. Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Nguồn: Website  Đài truyền hình tỉnh Quảng trị; http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14891/dai-hoi-dang-

bo-huyen-cam-lo-nhiem-ky-2020--2025.html 

http://hailang.quangtri.gov.vn/thoi-su-chinh-tri/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-hai-lang-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2020-2025-1043.html
http://hailang.quangtri.gov.vn/thoi-su-chinh-tri/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-huyen-hai-lang-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2020-2025-1043.html
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thi-xa-quang-tri-lan-thu-vii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thi-xa-quang-tri-lan-thu-vii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-dong-ha-lan-thu-xiii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-dong-ha-lan-thu-xiii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14891/dai-hoi-dang-bo-huyen-cam-lo-nhiem-ky-2020--2025.html
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14891/dai-hoi-dang-bo-huyen-cam-lo-nhiem-ky-2020--2025.html


6.  Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nguồn: Website Đài truyền hình tỉnh Quảng trị; 

http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/150 

7.  Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nguồn: Website Tỉnh ủy Quảng trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-

lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

8. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN HUYỆN ỦY HƢỚNG HÓA NHIỆM KỲ 20202025 

Nguồn: Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-

lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

9. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2020-2025 

Nguồn: Website Báo Quảng Trị; http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-

s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/146823 

10. Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Nguồn: Website Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị; http://quangtritv.vn/tin-tuc-

n14912/dai-hoi--dang-bo-huyen-dakrong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020--2025.html  

11.  Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nguồn: Website Tỉnh ủy Quảng Trị; https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-khoi-co-quan-va-

doanh-nghiep-tinh-quang-tri-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025  

12. Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Nguồn: Website  Đảng ủy khối các cơ quan TW; http://www.dukcqtw.dcs.vn/dai-hoi-dai-bieu-

dang-bo-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-duk9984.aspx 

 

 

http://www.baoquangtri.vn/Th%C6%A1%CC%80i-s%C6%B0%CC%A3/modid/445/ItemID/150
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-huyen-vinh-linh-lan-thu-xix-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14912/dai-hoi--dang-bo-huyen-dakrong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020--2025.html
http://quangtritv.vn/tin-tuc-n14912/dai-hoi--dang-bo-huyen-dakrong-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020--2025.html
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quang-tri-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-quang-tri-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025
http://www.dukcqtw.dcs.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-duk9984.aspx
http://www.dukcqtw.dcs.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-duk9984.aspx

