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1. Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35: 

Thông qua các nội dung trình Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng 

Trị:https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-bch-dang-bo-
tinh-lan-thu-35-thong-qua-cac-noi-dung-trinh-dai-
hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-nhiem-k%E1%BB%B3-
2020-2025 

2. Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Quảng Trị 

lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: 
https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-

quang-tri-lan-thu-v-giai-doan-2020-%E2%80%93-2025 

 

3. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, 

kiểm tra tình hình thiệt hại do mƣa lũ tại 

huyện Hƣớng Hóa, Đakrông 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng 

Trị:https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-

tung-tham-kiem-tra-tinh-hinh-thiet-hai-do-mua-lu-tai-

huyen-huong-hoa-dakrong 

 

4.Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng thăm, 

tặng quà cho ngƣời dân ở các vùng bị thiệt 

hại nặng do mƣa lũ 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng trị: 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1602338009807 

5.Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn 

Đăng Quang thăm, động viên các gia đình bị 

ảnh hƣởng do mƣa lũ  
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng trị: 
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1602489736966 

6.Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng trị diễn ra 

ngày 14/10. 

Website Báo Nong nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-

hoi-dang-bo-tinh-quang-tri-dien-ra-ngay-14-10-

d273767.htm 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Ông Lê Quang Tùng đƣợc bầu làm Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị 

 Website Báo Lao động: https://laodong.vn/xa-hoi/ong-le-quang-tung-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-quang-tri-

845593.ldo 

8.Nghẹn ngào tiễn đƣa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 
Website báo Việt Nam net:https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghen-ngao-tien-dua-13-can-bo-chien-si-hy-sinh-khi-cuu-

ho-thuy-dien-rao-trang-3-682081.html 

9.Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị 
Website báo Việt Nam net:https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hinh-anh-xe-ruot-gan-noi-tim-kiem-22-can-bo-chien-sy-bi-

vui-lap-o-quang-tri-682127.html 

10.Sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Hƣớng Hoá, Quảng Trị: Thông tuyến lúc 3h 

sáng 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1603074408512 

11.Sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Hƣớng Hóa, Quảng Trị: Đã đƣa đƣợc tất cả 22 

thi thể cán bộ, chiến sỹ ra khỏi khu sạt lở 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1603100449422  

12.Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình thăm và làm việc tại Quảng Trị  
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: 
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1603364410655 
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HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 35: THÔNG QUA 

CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH  LẦN THỨ 

XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 

QTO) – Sáng nay 1/10/2020, với sự chủ trì của Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 

35, khóa XVI để thông qua các nội dung trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn 

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

Thƣờng vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ địa phƣơng tại Đà Nẵng... dự hội nghị. 
 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: H.N 



 

 

 

Các đại biểu dự hội nghị  - Ảnh: H.N 

Tại hội nghị, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đã thông báo 

kết quả buổi làm việc của Ban Thƣờng vụ (BTV) Tỉnh ủy với Bộ Chính trị về công tác 

chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, Bộ Chính trị đánh giá cao 

công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện và phƣơng án nhân sự trình đại hội. 

Các nội dung dự thảo văn kiện đã mang tính khái quát cao, đánh đúng những thành 

tựu, hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra đƣợc các nhiệm vụ, 

mục tiêu và giải pháp mang tính định hƣớng cao, có trọng tâm và tính khả thi phù hợp 

với tình hình của tỉnh. Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đã triển khai thực hiện 

đúng quy trình, dân chủ, khách quan, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định của 

Trung ƣơng... 

Trên cơ sở đánh giá và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy tiếp thu và 

đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban của đại hội bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện và các đề án 

nhân sự đại hội đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.  

Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trình bày tờ trình của BTV Tỉnh ủy 

trình BCH Đảng bộ tỉnh về các đề án nhân sự BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh 

lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; nhân sự đoàn đại biểu 

Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đề án nhân sự UBKT Tỉnh ủy 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thƣ ký đại hội, ban thẩm thẩm tra tƣ 

cách đại biểu; dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử của đại hội. 

 Tại hội nghị, các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết với tỉ lệ 100%  thông 

qua văn kiện, các đề án nhân sự đại hội; dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử cùng 

một số nội dung quan trọng khác của đại hội. 
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 Kết luận hội nghị, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng, kết quả của hội nghị 

lần này thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết cao của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. 

Trên cơ sở này, các tiểu ban của đại hội tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại để Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp. 

 Ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh 

khóa XVI trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua, Bí thƣ Tỉnh ủy khẳng định, đây chính là 

điều kiện cơ bản để xây dựng tập thể BCH Đảng bộ tỉnh đoàn kết, luôn đặt lợi ích 

chung, sự nghiệp phát triển của tỉnh lên trên hết và nỗ lực về mọi mặt để lãnh đạo triển 

khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đây là điều mà từng ủy viên, tập thể BCH Đảng 

bộ tỉnh khóa XVII cần phải kế thừa và phát huy để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. 

 Bí thƣ Tỉnh ủy cảm ơn và chúc các Ủy viên BCH Đảng bộ khóa XVI không tham 

gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc cũng 

nhƣ cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hƣơng. 
                                                                                             

Huy Nam 
 

 

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƢỚC TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ V, 

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 

(QTO) - Sáng nay 3/10/2020, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội Thi đua 

yêu nƣớc lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có: UVTƢ Đảng, Thứ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - 

Khen thƣởng Trung ƣơng. Về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; 

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

thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; các Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, 

ban ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các 

thời kỳ; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 300 điển hình tiên tiến trong phong trào 

thi đua yêu nƣớc của tỉnh, giai đoạn 2015- 2020. 



 

 

 

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V,  

giai đoạn 2020-2025 - Ảnh: Thành Dũng 
 

 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN 

tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Thành Dũng 
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Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 

các tập thể - Ảnh: Thành Dũng 

 

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh 

Võ Văn Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể - Ảnh: Thành Dũng 



 

 

 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Hà Sỹ Đồng trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân - Ảnh: Thành Dũng 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nƣớc, yêu nƣớc thì 

phải thi đua”; 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các lực lƣợng vũ trang, cộng đồng 

doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng, phát 

huy tinh thần đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua 

yêu nƣớc, tạo khí thế thi đua sôi nổi; ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua, ngƣời ngƣời 

thi đua, nỗ lực phấn đấu giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần tích 

cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đƣa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của 

cả nƣớc. 

Điển hình nhƣ phong trào thi đua: “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn 

mới”; “Cả nƣớc chung tay vì ngƣời nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện văn hóa công sở”, gắn với chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng 

Trị... Từ các phong trào đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các 

tầng lớp nhân dân, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ 

tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,21%, tăng 

1,21% so với nhiệm kỳ trƣớc và cao hơn bình quân chung của cả nƣớc. GRDP bình 
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quân đầu ngƣời của tỉnh đạt 53 triệu đồng/năm, gấp 1,55 lần so với năm 2015. Thu ngân 

sách trên địa bàn tỉnh 5 năm 2016 - 2020 đạt 13.434 tỉ đồng, trong đó thu nội địa bình 

quân hằng năm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng tỉ trọng khu vực 

phi nông nghiệp từ 76,73% năm 2015 lên 80,71% năm 2020, giảm tỉ trọng khu vực 

nông, lâm và thuỷ sản từ 23,27% năm 2015 xuống còn 19,29% năm 2020. 

 Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tặng thƣởng cờ thi đua cho 344 tập thể và Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6.801 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động 

xuất sắc, đơn vị quyết thắng cho 1.259 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

cho 801 cá nhân. Thẩm định trình khen thƣởng 464 huân chƣơng các loại; 87 cờ thi đua 

của Chính phủ; 11 cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 234 

bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ… 

 Phát biểu tại Đại hội, Bí thƣ Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng đã biểu dƣơng 

những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân đã đƣợc vinh danh và cả những tập 

thể, cá nhân đang ngày đêm thầm lặng cống hiến. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao 

Hội đồng Thi đua – Khen thƣởng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tỉnh đã 

phát huy vai trò nòng cốt, hoạt động tích cực, đóng góp hiệu quả để phong trào thi đua 

và công tác khen thƣởng của tỉnh đạt đƣợc những kết quả, ý nghĩa tích cực. 

 Bí thƣ Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, Đảng 

bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng 

tạo tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc về công tác thi đua, khen thƣởng; tích cực đổi mới nội 

dung và phƣơng thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nƣớc, đƣa công tác thi đua gắn 

với công việc thƣờng xuyên, hàng ngày của mỗi ngƣời. 

 Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gƣơng mẫu, thực sự là 

hạt nhân, ngọn cờ dẫn dắt trong các phong trào ghi đua; các phong trào thi đua cần chú 

trọng bám sát nhiệm vụ chính trị chủ yếu các khâu đột phá, giải quyết những nhiệm vụ 

khó, vấn đề nổi cộm, bức xúc của tỉnh hiện nay. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh 

tế nhanh, bền vững, cải cách hành chính cũng nhƣ tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng, phát hiện nhân tố 

điển hình, tập trung bồi dƣỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; 

tăng cƣờng chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ 

cán bộ làm công tác thi đua, khen thƣởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực 

tiễn, nghiệp vụ, khả năng vận động quần chúng và tổ chức phong trào thi đua hiệu quả... 



 

 

Phát huy những kết quả đã đạt đƣợc, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi 

đua trong thời gian tới, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thƣờng tỉnh 

Võ Văn Hƣng đã phát động phong trào thi đua yêu nƣớc giai đoạn 2020 - 2025 với 7 

nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong 

trào thi đua và làm tốt công tác khen thƣởng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính, phục vụ 

Nhân dân; phát huy ý chí, khát vọng vƣơn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn 

kết toàn dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh; tạo điều kiện cho kinh tế tƣ nhân phát triển, trở thành động lực tăng 

trƣởng của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lƣợc. 

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trƣởng, nâng cao chất 

lƣợng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng và phát triển mạnh các mô hình kinh 

tế có hiệu quả cao, các sản phẩm mang thƣơng hiệu đặc sắc; nâng cao hiệu quả quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

 Tăng cƣờng hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế; phát triển các lĩnh 

vực văn hóa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần của Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng cƣờng 

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

Phấn đấu đƣa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao 

của cả nƣớc vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nƣớc vào năm 

2030. 

Đại hội đã nhất trí danh sách cử 11 đại biểu đại diện cho tỉnh Quảng Trị đi dự Đại 

hội Thi đua yêu nƣớc toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch 

nƣớc tặng thƣởng Huân chƣơng Độc lập hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chƣơng Lao 

động hạng Nhất cho 3 cá nhân và 3 tập thể; Huân chƣơng Lao động hạng Nhì cho 4 cá 

nhân và 4 tập thể; Huân chƣơng Lao động hạng Ba cho 14 cá nhân và 3 tập thể.   

 Hà Trang 

 



`` 

BÍ THƢ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG THĂM, KIỂM TRA TÌNH 

HÌNH THIỆT HẠI DO MƢA LŨ TẠI HUYỆN HƢỚNG HÓA, 

ĐAKRÔNG 

(QTO) - Chiều nay 10/10/2020, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đi thăm động 

viên nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mƣa lũ tại 2 huyện Hƣớng Hóa, 

Đakrông. Cùng đi có Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; cùng đại diện sở, 

ngành, địa phƣơng liên quan. 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Văn Đơ ở xã Đakrông có 

nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất - Ảnh L.A 

 
 

 

 



 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng kiểm tra điểm sạt lở đất tại Km 5 đường Hồ Chí Minh - Ảnh: L.A 

  

 

Điểm sạt lở đất ở Km5 đường Hồ Chí Minh gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: L.A 

  



`` 

Tại huyện Hƣớng Hóa, đoàn đã đến thăm, trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết 

cho ngƣời dân ở khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, một địa phƣơng nằm sát sông Sê Pôn 

có hàng trăm hộ dân bị ngập nặng nhất trong đợt mƣa lũ này. Chia sẻ trƣớc những khó 

khăn của ngƣời dân, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã ân cần thăm hỏi, động viên sớm 

vƣợt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, biểu dƣơng tinh thần vì Nhân dân 

phục vụ của các lực lƣợng Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và 

chính quyền địa phƣơng trong những ngày qua đã không quản ngại khó khăn, dầm mình 

trong nƣớc lũ di chuyển ngƣời dân đến nơi an toàn. 

 Tại huyện Đakrông, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đến kiểm tra tình hình sạt 

lở tại Km5 đƣờng Hồ Chí Minh. Thăm gia đình ông Hồ Văn Đơ, 72 tuổi ở tại thôn Pa 

Tầng, xã Đakrông có nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở đất. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng 

đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm giúp gia đình ông Đơ vƣợt qua 

những khó khăn trƣớc mắt. Đồng thời đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phƣơng 

quan tâm, huy động lực lƣợng giúp ông Đơ dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. 

 Theo báo cáo nhanh của huyện Hƣớng Hóa, mƣa lũ trong những ngày qua đã làm 

4 ngƣời bị nƣớc cuốn trôi (đang tìm kiếm); đã di dời 1.430 hộ/6.441 khẩu (tính đến 12 

giờ 30 phút ngày 10/10/2020); số hộ bị ngập lụt, sạt lở có khả năng buộc phải di dời 814 

hộ/3.525 khẩu; số hộ bị cô lập 312 hộ/1.443 khẩu; mƣa lũ cũng đã làm sạt lở, tốc mái 18 

nhà dân tại thị trấn Khe Sanh; 1 nhà bị trôi tại xã Hƣớng Lập…; mái che Trƣờng Mầm 

non xã Hƣớng Tân bị sụp đổ hoàn toàn; 6 xe máy, máy cày của ngƣời dân xã Tân Hợp, 

Hƣớng Lập bị cuốn trôi… 

 Thiệt hại về nông nghiệp, có 225 con gia súc, gia cầm bị trôi mất, chết; 16,295 ha 

ao cá bị vở đê và trôi; 193 ha lúa bị bồi lấp, sạt trôi; 125,25 ha hoa màu bị bồi lấp, hƣ 

hỏng, ngập úng; 204 ha cây ăn quả bị gãy đổ, ngập úng…; ngập úng hoàn toàn hệ thống 

nhà kính trồng rau hữu cơ 300m2 tại thị trấn Khe Sanh. Nhiều tuyến đƣờng bị sạt lở 

nghiêm trọng nhƣ tuyến đƣờng Cu Vơ (xã Hƣớng Linh), tuyến đƣờng Hƣớng Tân - 

Hƣớng Linh, tuyến đƣờng Hƣớng Phùng - Hƣớng Sơn, tuyến đƣờng Hồ Chí Minh 

(nhánh Tây), Quốc lộ 9…; mố cầu bản Làng Vây (xã Tân Lập) bị xói lở hoàn toàn; cầu 

tràn  thôn Ruộng - Xa Rƣờng bị xói tấm bê tông và sạt lở chân cầu; đƣờng nội thôn thôn 

Tân Tiến (xã Tân Liên) bị sạt lở nghiêm trọng; sạt lở đất với chiều dài 36 m ở khu vực 

thôn Bích La Trung, xã Tân Thành làm ảnh hƣởng đến 4 hộ/22 khẩu…; đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu, thị trấn Khe Sanh (đoạn qua nhà máy nƣớc) bị cuốn trôi, đứt đƣờng; đƣờng 

Hùng Vƣơng, thị trấn Khe Sanh (đoạn giáp xã Húc bị xói lở nghiêm trọng)… Mƣa lũ 

cũng đã gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông tại một số địa phƣơng trên địa bàn 

huyện. 

 Tại huyện Đakrông, mƣa lũ đã làm 325 nhà ở, Trƣờng TH&THCS bị ngập sâu 

trong nƣớc; nhiều tuyến đƣờng bị sạt lở nặng nhƣ tuyến đƣờng Hồ Chí Minh (nhánh 

Tây), Quốc lộ 9, tuyến đƣờng Quốc lộ 15D, đƣờng vào trung tâm xã Ba Nang bị sạt lở 

nhiều điểm với khối lƣợng lớn. Đặc biệt là khu vực các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên hiện 

vẫn đang bị cô lập. Huyện Đakrông đã thành lập 2 trạm chỉ huy tiền phƣơng ở khu vực 

Tà Rụt và Ba Lòng. Trƣng dụng thuyền máy của ngƣời dân để vận chuyển thực phẩm, 

nƣớc uống, xăng dầu…. để hỗ trợ khẩn cấp cho các xã Ba Lòng, Triệu Nguyên; chỉ đạo 

UBND xã A Bung hỗ trợ khẩn cấp (chủ yếu là gạo, dầu ăn, mì tôm…) cho ngƣời dân 



 

 

bản Pire 1, 2 là các bản mới sáp nhập vào xã A Bung từ xã Hồng Thủy (huyện A Lƣới, 

tỉnh Thừa Thiên – Huế)… 

 Đối với các điểm sạt lở trên tuyến đƣờng Hồ Chí Minh và Quốc lộ 9, các đơn vị 

quản lý đƣờng bộ đang khẩn trƣơng xử lý và một số điểm sạt lở đã đƣợc thông tuyến… 

Đối với các điểm bị ngập lụt và chia cắt cục bộ, huyện Đakrông chỉ đạo các địa phƣơng 

đặt biển báo và bố trí lực lƣợng trực gác đảm bảo an toàn khi nƣớc rút, đƣờng thông 

mới cho các phƣơng tiện giao thông và ngƣời dân đi lại. 

 Chỉ đạo các địa phƣơng khắc phục hậu quả do mƣa lũ, Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang 

Tùng đề nghị các lực lƣợng, các ngành, địa phƣơng liên quan cần tập trung lực lƣợng hỗ 

trợ ngƣời dân khắc phục thiệt hại do mƣa lũ gây ra. Có phƣơng án làm vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng ở những địa phƣơng bị ngập sâu kéo dài trong lũ.  Tổ chức lực lƣợng ứng trực 

đảm bảo giao thông thông suốt, cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm đầy đủ, tránh tình 

trạng lợi dụng lũ lụt để nâng giá. 

 Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng lƣu ý, tình hình thời tiết dự báo còn tiếp tục diễn 

biến phức tạp, khó lƣờng nên lực lƣợng chức năng, các địa phƣơng và ngƣời dân không 

đƣợc phép lơ là, chủ quan; chuẩn bị đầy đủ các phƣơng án để xử lý kịp thời; có kế 

hoạch dự trữ lƣơng thực, thực phẩm để hỗ trợ kịp thời cho ngƣời dân… Đồng thời, yêu 

cầu ngƣời dân quản lý con em cẩn thận, tránh để xảy ra tình trạng đuối nƣớc trƣớc, 

trong và sau lũ. 

 Lê An – An Phong 
 

 

  

PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY NGUYỄN ĐĂNG 

QUANG THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC GIA ĐÌNH BỊ ẢNH HƢỞNG 

DO MƢA LŨ. 

(QTO) - Sáng nay 11/10/2020, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh Nguyễn Đăng Quang đi thăm, động viên, trao tiền và quà hỗ trợ cho các gia đình bị 

ảnh hƣởng do mƣa lũ; kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mƣa 

lũ gây ra trên địa bàn huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Cùng đi có đại 

diện UBMTTQVN tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở LĐ,TB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh. 



`` 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thăm, động viên và trao 

tiền hỗ trợ cho gia đình chị Phan Thị Phúc - Ảnh: Minh Đức 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang thăm, động viên và tặng 

quà cho người dân thôn Hội Điền - Ảnh: Minh Đức 



 

 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao số tiền 40 triệu đồng 

cho huyện Hải Lăng để trao tặng các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ - Ảnh: Minh Đức 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã 

trực tiếp đi đến thăm, chia sẻ mất mát, đau thƣơng với gia đình ông Lê Hải Ánh (thôn 

Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong), gia đình chị Phan Thị Phúc, (thôn Tích 

Tƣờng, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), gia đình cháu Lê Thị Mỹ Hạnh (thôn Câu Hà, xã 

Hải Phong, huyện Hải Lăng) và trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/1 gia đình có ngƣời mất; 

đồng thời bày tỏ mong các gia đình sớm vƣợt qua nỗi đau, chăm lo tốt hậu sự cho ngƣời 

đã khuất; khắc phục hậu quả do mƣa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống và lao động sản 

xuất. 

Đề nghị lãnh đạo huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và chính 

quyền các địa phƣơng, Nhân dân quan tâm, hỗ trợ cho các gia đình có ngƣời bị mất do 

mƣa lũ vƣợt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến thăm, động 

viên và trao tặng quà hỗ trợ cho ngƣời dân thôn Hội Điền (Hải Phong, Hải Lăng); trao 

số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng của tỉnh cho huyện Hải Lăng để huyện trực tiếp đi hỗ trợ 

cho các gia đình bị thiệt hại do mƣa lũ gây ra. 

Trong chuyến đi kiểm tra này, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phƣơng trong 

công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mƣa lũ gây ra. Tuy nhiên, trƣớc diễn biến 

phức tạp của mƣa lũ, các địa phƣơng cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng 

ứng phó với mƣa lũ, nhất là triển khai các phƣơng án cứu hộ, cứu nạn; công tác hỗ trợ, 

tiếp tế lƣơng thực, thực phẩm, thuốc men… cho các gia đình bị thiệt hại do mƣa lũ. 

Trong thực việc hỗ trợ, cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, trong đó, ƣu tiên đối 

với các gia đình bị thiệt hại nặng về ngƣời, tài sản. 



`` 

Thực hiện kiểm kê chính xác những thiệt hại để làm báo cáo đề xuất, kiến nghị lên 

tỉnh, trung ƣơng để có sự hỗ trợ kịp thời, khắc phục nhanh khó khăn, giúp ngƣời dân 

sớm ổn định cuộc sống, học tập, tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề 

nghị UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành có những phƣơng án hỗ trợ cho các địa 

phƣơng và ngƣời dân trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mƣa bão gây ra. 
Minh Đức 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƢNG THĂM, TẶNG QUÀ 

CHO NGƢỜI DÂN Ở CÁC VÙNG BỊ THIỆT HẠI NẶNG DO 

 MƢA LŨ 
 

(Web Quảng Trị) Nhằm kịp thời động viên ngƣời dân vùng lũ vƣợt qua khó khăn, 

ngày 10/10/2020, đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng 

làm Trƣởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho ngƣời dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh 

hƣởng do mƣa lũ vừa qua tại các huyện Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hải Lăng. Đi cùng đoàn có 

đại diện UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị lực lƣợng vũ trang và 

lãnh đạo các địa phƣơng. 

 

Đoàn đã đến thăm, trao quà cho các hộ gia đình ở thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu 

(Cam Lộ) và các gia đình ở Đội 2, Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh). 



 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho các hộ gia đình 

ở xóm Phƣờng, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, nơi đang bị cô lập do nƣớc lũ đang 

dâng cao. 

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng đã chia sẽ khó khăn với 

các hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt mƣa lũ vừa qua, đồng thời động viên bà con cố 

gắng khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. 

 

 



`` 

 

Biểu dƣơng sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phƣơng trong việc chỉ đạo phòng 

chống mƣa lũ, huy động lực lƣợng giúp ngƣời dân di dời, bảo vệ tài sản cũng nhƣ khắc 

phục hậu quả mƣa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân 

cùng với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, lực lƣợng vũ trang trên địa bàn các 

huyện cần tập trung lực lƣợng hỗ trợ ngƣời dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trƣờng và 

xử lý nguồn nƣớc đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống nhân dân. Hiện vẫn còn 

nhiều nơi bị cô lập, nƣớc lũ bao vây, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phƣơng tuyệt 

đối không đƣợc để cho bất cứ ngƣời dân vùng lũ nào đói, rét và thiếu thuốc chữa bệnh 

khi ốm đau. Không đƣợc chủ quan, lơ là trƣớc diễn biến phức tạp của thời tiết. Sau khi 

nƣớc rút phải khẩn trƣơng huy động lực lƣợng vệ sinh môi trƣờng, phòng chống dịch 

bệnh cho ngƣời dân. Đồng thời, theo dõi nắm chắc tình hình thiệt hại do mƣa lũ, kịp 

thời phản ánh với lãnh đạo, chính quyền các cấp để tiếp tục có những sự hỗ trợ kịp thời 

đối với ngƣời dân bị ảnh hƣởng do mƣa lũ. 

Hồng Hà 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ DIỄN RA NGÀY 14/10 

Ngày 24/9, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần 

thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 14 - 17/10. 

 

 



 

 

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra từ ngày 14 - 17/10. Ảnh: Công Điền. 

Theo đó, chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII dự kiến là “Tăng 

cƣờng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo; huy động và sử 

dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc 

phòng - an ninh; phấn đấu đƣa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc 

nhóm trung bình cao của cả nƣớc”. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trở 

thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nƣớc. GRDP bình 

quân đầu ngƣời đạt 85 - 90 triệu đồng. Đến năm 2030, nằm trong nhóm 30 tỉnh phát 

triển của cả nƣớc, GRDP bình quân đầu ngƣời đạt trên 150 triệu đồng. 

Cụ thể hóa tầm nhìn và các mục tiêu đó, Tỉnh ủy Quảng Trị xác định dựa trên 3 trụ 

cột chính, đó là: Công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ - du lịch. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Chính trị, 

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thƣơng xem xét, bổ sung quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII và 

điều chỉnh Tổng sơ đồ điện VIII, các dự án điện năng đang đƣợc UBND tỉnh đề xuất Bộ 

Công thƣơng phê duyệt; đề xuất Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí 

quốc gia Việt Nam chọn Quảng Trị là nơi tiếp bờ cho mỏ khí tại Lô 114 ngoài khơi 

thềm lục địa Việt Nam. 

http://nongnghiep.vn/dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-tri-tag120760/


`` 

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị đề xuất Trung ƣơng đầu tƣ đƣờng dự án ven biển kết 

nối Hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven 

biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Trƣớc đó, nhân sự lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có sự thay đổi với việc ông Võ Văn 

Hƣng, Bí thƣ Thành ủy Đông Hà thay ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh 

nghỉ hƣu; ông Lê Quang Tùng, Thứ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đƣợc chỉ 

định làm Bí thứ Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thƣ Tỉnh ủy đƣợc 

điều động làm Thứ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mới đây, ông Nguyễn 

Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy đƣợc bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 Công Điền 
 

ÔNG LÊ QUANG TÙNG ĐƢỢC BẦU LÀM BÍ THƢ TỈNH ỦY 

QUẢNG TRỊ 

 

Ông Lê Quang Tùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA XVII ĐÃ CÔNG BỐ KẾT QUẢ 

BẦU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ, CÁC PHÓ BÍ THƢ VÀ CHỦ NHIỆM 

ỦY BAN KIÊM TRA TỈNH ỦY, NHIỆM KỲ 2020-2025.  

Nguồn các bài viết: Sáng 16.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công bố kết 

quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 ngƣời và Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy với 15 Ủy viên. 

http://nongnghiep.vn/hanh-lang-kinh-te-dong--tay-tag120761/
http://nongnghiep.vn/vo-van-hung-tag82750/
http://nongnghiep.vn/vo-van-hung-tag82750/


 

 

Theo đó, ông Lê Quang Tùng, Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 

tái đắc cử Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Lê Quang Tùng 

sinh năm 1971, quê quán ở xã Vƣợng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ 

chuyên môn: Kỹ sƣ cơ khí giao thông. Sau đại học: Nghiên cứu phát triển, Kỹ nghệ 

công nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trƣớc khi đƣợc điều động giữ chức 

Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Lê Quang Tùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ 

trƣởng Vụ Kinh tế địa phƣơng và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch - Đầu tƣ); Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ninh, Thứ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2 Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Đăng Quang và 

Võ Văn Hƣng cũng tái đắc cử chức danh Phó Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 

2020-2025. 

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy gồm 11 uỷ viên. Theo đó, bà Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hƣng Thơ 

 

 

 

NGHẸN NGÀO TIỄN ĐƢA 13 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HY SINH Ở 

RÀO TRĂNG 3 

Hôm nay, lễ viếng, lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trên đƣờng đi cứu hộ 

thuỷ điện Rào Trăng 3 diễn ra tại Nhà tang lễ bệnh viện Quân y tại TP Huế. 

Đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ƣơng, tỉnh Thừa Thiên - Huế và đông đảo cán 

bộ, chiến sĩ các lực lƣợng vũ trang, cán bộ, đảng viên, ngƣời dân và thân nhân gia đình 

các liệt sĩ đã có mặt dự lễ viếng và lễ truy điệu, tiễn đƣa 13 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối 

cùng. 

Tang lễ của 11 quân nhân sẽ đƣợc tổ chức theo nghi thức quân đội. Hai cán bộ tỉnh 

Thừa Thiên - Huế đƣợc tổ chức lễ tang theo quy định của địa phƣơng. 

Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc gửi 

vòng hoa viếng 13 cán bộ, chiến sĩ. 



`` 

 

Ảnh: Đoàn Bắc  

 

Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn 

mãi với người dân và các thế hệ mai sau. Noi gương các đồng chí, đồng chí, đồng đội 

của các đồng chí đang tiếp tập trung để thực hiện các nhiệm vụ các đồng chí còn để lại, 

đang chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai địch họa, sẽ vượt qua mọi gian khổ hy 

sinh để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Để người dân được sống trong hòa bình, an 

toàn, ấm no và hạnh phúc. 

Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam. 

Xin chia sẻ đau thương mất mát với gia đình và người thân của các đồng chí". 



 

 

 

Thượng tướng Phan Văn Giang viếng các liệt sĩ 

 

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 



`` 

Đoàn Quân uỷ Trung ƣơng, Bộ Quốc phòng do Thƣợng tƣớng Phan Văn 

Giang, Uỷ viên Trung ƣơng Đảng, Tổng Tham mƣu trƣởng, Thứ trƣởng Bộ Quốc 

phòng dẫn đầu vào viếng. 

Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng Bộ trƣởng Ngô Xuân Lịch và nguyên Bộ trƣởng Phùng 

Quang Thanh gửi vòng hoa viếng. 

Trƣớc lễ viếng, Thƣợng tƣớng Phan Văn Giang đã gặp mặt, thăm hỏi, chia buồn 

với thân nhân, gia đình của 13 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại thủy điện Rào 

Trăng 3. 

Ông chia sẻ, sự hy sinh của 13 liệt sĩ là những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nƣớc, 

Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 và thân nhân các liệt sĩ. 

Đoàn Tƣ lệnh các Quân khu 4, 1, 3, 5, 9 lần lƣợt đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ. 

Đoàn đại biểu các tỉnh bạn cũng tới viếng, chia buồn với mất mát to lớn với Quân khu 

4. 

Le    vie   ng ba   t đa   u tu    7h đe   n 11h. Tu    11h đe   n 12h die   n ra le    truy điẹ  u, sau đó là le    di 

quan đu  a thi hài các anh ve    vo   i gia đình, que   hu o  ng. Le    tang đu  o   c to    chu   c theo Nghi le    

ca   p cao của quân đội. 

 

 



 

 

 

 



`` 

 

Bà Đinh Thị Hồng mẹ liệt sĩ đại tá Bùi Phi Công (Phó hậu cần Quân khu 4) chết lặng khi nghe tin con 

trai hy sinh 

 

 

Người dân xếp hàng chờ vào thắp hương cho 13 cán bộ, chiến sĩ 

11h trƣa nay, UBND tỉnh Thừa Thiến - Huế và Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ 

hy sinh khi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3. 



 

 

 

11h20, Ban tổ chức tang lễ tiến hành lễ di quan các liệt sĩ. 

 

Nghẹn ngào tiễn đƣa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 

 



`` 

Diễn biến sự cố sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 và công tác cứu hộ, 

cứu nạn 

- Ngày 12/10, công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế) sạt lở, khiến 3 ngƣời chết, 17 ngƣời mất liên lạc. 

- Chiều 12/10, đoàn công tác của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Quân khu 4 tổ chức 

kiểm tra, lên đƣờng cứu hộ, cứu nạn. Đoàn gồm 21 ngƣời vào hiện trƣờng. 

- Rạng sáng 13/10, khu vực đoàn cứu hộ dừng chân nghỉ ở tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm 

Sông Bồ bị sạt lở khiến 13 ngƣời mất liên lạc, 8 ngƣời thoát nạn. 

- Ngày 13/10: Nhiều công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 di chuyển an toàn đến thủy 

điện Rào Trăng 4 để chờ đƣợc cứu. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đi xuống cao tốc tời 

hồ thủy điện Hƣơng Điền tiếp tế lƣơng thực cho nhóm công nhân, đƣa 5 ngƣời bị 

thƣơng đi cấp cứu. 

- Sáng 14/10, chuyến bay đầu tiên của Sƣ đoàn 372 vào khu vực Rào Trăng 3. Số ngƣời 

cứu hộ tăng lên hơn 600 ngƣời, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định còn 30 ngƣời mất tích. 

Lãnh đạo công ty thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận 3 công nhân đã tử vong. 

- Trƣa 14/10, lực lƣợng cứu hộ tiếp cận đƣợc hiện trƣờng vụ sạt lở, đến chiều giải cứu 

19 ngƣời và đƣa một thi thể ra ngoài.  

- Đến 19h ngày 15/10, tìm thấy 13 thi thể trong đoàn cứu trợ gặp nạn tại tiểu khu 67.  

- Ngày 17/10, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng ký quyết định truy thăng quân hàm từ 

Đại tá lên Thiếu tƣớng đối với Phó Cục trƣởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham 

mƣu Nguyễn Hữu Hùng. 

Đồng thời, Chủ tịch nƣớc ký quyết quyết định truy tặng Huân chƣơng Bảo vệ Tổ quốc 

cho 11 chiến sĩ. 

Lê Bằng-Đoàn Bắc 

 

Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở 

Quảng Trị 

16h chiều 18/10, công tác tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lập ở Quảng Trị vẫn 

đang diễn ra khẩn trƣơng. Lần lƣợt, thi thể của các đồng đội đƣợc khiêng ra khỏi đống 

đổ nát khiến ai cũng nhói lòng. 



 

 

15h20 chiều nay (18/10), lực lƣợng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 

những cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp. Hiện đã tìm thấy và đƣa ra ngoài 11 thì thể cán bộ 

chiến sỹ đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. 

Một cán bộ đội tìm kiếm cho biết, do không có máy móc nên lực lƣợng cứu hộ 

phải dùng tay để đào bới, lật từng tấm đá, đống đất để tìm kiếm - với hy vọng không 

đụng tới thân thể đồng đội... 

Tay đào bới đến đâu thì xuất hiện tƣ trang, đồ dùng của 27 cán bộ chiến sỹ bị vùi 

lấp trong đống đổ nát. 

Mỗi khi phát hiện thi thể, mọi ngƣời phải cầm lòng để cố gắng đƣa ra một cách vẹn 

toàn nhất cho các anh. 

“Những tƣ trang quân nhân, vật dụng quen thuộc, quân trang quân dụng của ngƣời 

quân nhân cũng đƣợc chúng tôi đƣa ra, sắp lại để còn gửi kèm thi thể đồng đội” - lời kể 

của cán bộ. 

Nhiều điểm sạt lở gây khó cho công tác tìm kiếm 

Trời chiều đổ mƣa khiến cho công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuyến 

đƣờng dẫn vào điểm đóng quân đoàn 337 vẫn chƣa thể thông do nhiều điểm sạt lở. 

Hàng chục phƣơng tiện, máy móc nằm chờ thời điểm thông tuyến để vào cứu hộ. 

Quan sát ở hiện trƣờng, lực lƣợng cứu hộ với phƣơng tiện thô sơ và xe cơ giới, đào 

nhẹ từng lớp đất để tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị nạn. Những nhát xẻng không dám 

xúc mạnh, bởi họ biết, có thể dƣới lớp đất kia là thi thể đồng đội của họ đang nằm. 

Mƣa chiều nặng hạt. Một màu u ám bao trùm cả núi rừng miền Tây Quảng Trị. 

Thi thể của các anh tìm thấy, đồng đội vội vàng chắp tay khấn vội, xin đƣa các anh 

ra ngoài. Bế anh lên cáng khi chân tay lạnh buốt. Đồng đội đắp vội cho anh tấm chăn 

mỏng rồi lặng lẽ khiêng ra, xếp thành hàng, nằm bất động. 

Cách hiện trƣờng mấy chục mét. Tiếng ngƣời thân gọi tên các anh, tiếng khóc nhƣ 

ai oán xe nát cả trời chiều... 



`` 

 
Máy xúc được huy động vào hiện trường tìm kiếm cứu nạn 

 

Phía trước thao trường, đất đá trào ra phía trước sau vụ sạt lở kinh hoàng 



 

 

Trong đống đổ nát, các đồng đội của 22 cán bộ chiến sỹ đang cố gắng lật từng viên gạch, cục đất 

để tìm kiếm các nạn nhân 

 

Mỗi lúc tìm thấy thi thể đồng đội trong đống đổ nát, các anh nhẹ tay để đưa lên cáng rồi khiêng ra 

ngoài. Không một ai cầm được lòng khi thấy cảnh đau đớn này 



`` 

 

Nhói lòng khi chạm gần thi thể đồng đội lạnh buốt 

 

 

Đưa thi thể đồng đội lên cáng rồi đắp chiếc chăn mỏng khiêng ra ngoài lúc trời mưa rả rích 



 

 

 

Cặp sách, sổ sách và tài liệu của các cán bộ chiến sỹ bị vùi trong đống đổ nát 

 



`` 

 

Đồ tƣ trang quân phục của các cán bộ, chiến sỹ mới cấp phát chƣa một lần mặc 

 

Tất cả đều lấm lem bùn đất khi bới từ đống đổ nát 



 

 

 

Khiêng thi thể các đồng đội đội ra ngoài. Danh sách tìm thấy ngày càng nối dài thêm 

 

Gần một ngày tìm kiếm các đồng đội, ai cũng lấm lem bùn đất hoà quyện trong cơn mưa chiều 



`` 

 

Mẹ chiến sỹ Lễ Tuấn Anh (Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) khóc ngất trước trụ sở đoàn Kinh tế - 

Quốc phòng 337 

 

Người thân bám víu vào cửa mong ngóng ở ngoài trụ sở cổng đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 



 

 

 

Cơn mưa chiều nặng hạt ở hiện trường đã khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại gặp khó khăn 

 

Bầu trời nơi hiện trường tìm kiếm lúc 16h như muốn đổ sập xuống, trời đang mưa dần nặng hạt 



`` 

 

Một đồng đội tham gia tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp chắp tay cầu xin sớm tìm thấy tất cả mọi 

người 

Duy Tuấn - Quốc Huy - Đình Thành - Phạm Tâm 

 

SẠT LỞ ĐẤT Ở ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÕNG 337 HƢỚNG 

HÓA, QUẢNG TRỊ: Thông tuyến lúc 3h sáng 
 

(Web Quảng Trị) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, 3h sáng 

ngày 19/10, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn từ Thị trấn Khe Sanh vào 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã được thông tuyến. Đây là nổ lực không mệt mỏi 

của toàn quân, toàn dân suốt ngày và đêm qua để thêm tập trung cho công tác cứu 

hộ cứu nạn sự cố lỡ núi vùi lấp 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. 

 



 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, để thông tuyến phục vụ 

công tác cứu hộ cứu nạn, toàn ngành giao thông đã huy động tổng lực gồm hàng trăm 

lƣợt xe cơ giới, máy móc thiết bị và trên 3000 khối đá đƣợc huy động từ các đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn và tỉnh Quảng Bình cùng hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, công 

nhân hối hả thi công xuyên đêm để thông tuyến. 

Sáng nay, hàng chục xe cứu thƣơng đƣợc điều động từ các đơn vị y tế lần lƣợt đƣa 

các anh về Thành phố Đông Hà để tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

 Phạm Mỹ Hạnh 

SẠT LỞ ĐẤT Ở ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÕNG HƢỚNG HÓA, 

QUẢNG TRỊ: ĐÃ ĐƢA ĐƢỢC TẤT CẢ 22THI THỂ CÁN BỘ, 

CHIẾN SỸ RA KHỎI KHU SẠT LỞ 

Sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Hƣớng Hóa, Quảng Trị: Đã đƣa đƣợc 

tất cả 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ ra khỏi khu sạt lở 

(Web Quảng Trị) Đến 16 giờ ngày 19/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy tất 

cả 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong vụ sạt lở đất tại 

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 

Trị. 

 

Trong ngày 19/10, lực lƣơng cứu hộ cứu nạn đã tìm đƣợc 8 thi thể cán bộ, chiến 

sỹ. Nhƣ vậy, sau hơn 40 giờ kể từ khi vụ sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xảy 

ra vào khoảng 1 giờ ngày 18/10, toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc 



`` 

phòng 337 đã đƣợc tìm thấy.  Thi thể các cán bộ, chiến sỹ đƣợc xe cứu thƣơng đƣa về 

thành phố Đông Hà, Quảng Trị. 

Ngay sau khi vụ sạt lở trên xảy ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng 

Trị đã huy động tối đa lực lƣợng, phƣơng tiện để tìm kiếm những cán bộ, chiến sỹ còn 

bị vùi lấp với tinh thần khẩn trƣơng nhất, quyết liệt nhất để tìm đƣợc các nạn nhân trong 

thời gian sớm nhất. Những giờ qua, việc thực hiện tìm kiếm cứu nạn các cán bộ, chiến 

sỹ bị nạn gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm do mƣa lũ. 

 Vụ sạt lở đất xảy ra ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, xã Hƣớng Phùng, huyện 

Hƣớng Hóa cách Quốc lộ 9 gần 30km, cách thành phố Đông Hà khoảng 90km. Đặc 

biệt, đƣờng vào hiện trƣờng ở thôn Cợp liên tục bị ách tắc. Nguyên nhân là do tại địa 

phƣơng này có mƣa liên tục khiến đƣờng vào hiện trƣờng bị sạt lở hàng chục vị trí, với 

lƣợng đất đá rất lớn tràn lấp mặt đƣờng. Trong khi lũ quét cuốn trôi nhiều đoạn đƣờng 

gây chia cắt và rất khó khắc phục. Nhƣng với nỗ lực suốt ngày đêm, lực lƣợng cứu hộ 

cứu nạn đã sớm tiếp cận đƣợc hiện trƣờng vụ sạt lở ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, để 

tìm kiếm và đƣa thi thể tất cả các cán bộ, chiến sỹ ra ngoài đƣa về nhà tang lễ tại thành 

phố Đông Hà Quảng Trị. 

Phạm Mỹ Hạnh 

PHÓ THỦ TƢỚNG THƢỜNG TRỰC TRƢƠNG HÕA BÌNH THĂM 

VÀ LÀM VIỆC TẠI QUẢNG TRỊ 
 

Web Quảng Trị) Ngày 22/10/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm 

việc  việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.  

 



 

 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh uỷ Quảng Trị; Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thƣờng trực UBND, UBMTTQVN 

tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. 

Báo cáo với Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình và đoàn công tác, Chủ 

tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng cho biết: lũ lụt diễn biến rất phức tạp từ ngày 6/10 đến 

nay  đã khiến 98/124 xã, phƣờng, thị trấn của tỉnh bị ngập lụt, chia cắt. Toàn tỉnh có trên 

61.000 hộ với gần 194.000 ngƣời bị ngập lụt. Tỉnh phải triển khai sơ tán dân tránh lũ, 

sạt lở đất trên 15.000 hộ với hơn 49.000 ngƣời đến các địa điểm an toàn. Mƣa lũ cũng 

đã làm 50 ngƣời chết, 4 ngƣời mất tích, 25 ngƣời bị thƣơng. 

Về nông nghiệp, tỉnh có gần 1.400 ha ao hồ nuôi thủy sản, trên 2.500 ha rau màu bị 

ngập lụt hầu nhƣ mất trắng; trên 553.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Các tuyến 

Quốc lộ 15D, 9D, 49C, 9, đƣờng Hồ Chí Minh nhánh Tây và đƣờng liên tỉnh bị sạt lở 

đặc biệt nghiêm trọng. 

 

Tại buổi làm việc, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn 

Xuân Cƣờng nhận định: Công tác khắc phục mƣa lũ ở vùng miền núi Quảng Trị cần hết 

sức thận trọng để tránh tai nạn xảy ra, do nguy cơ sạt lở đất còn rất cao. Ở vùng thấp 

trũng còn ngập lụt, phải khẩn trƣơng hỗ trợ ngƣời dân, không để ngƣời dân bị đói rét. Ở 

vùng bờ biển cần theo dõi và ứng phó sát với tình trạng sạt lở, nhất là khi bão số 8 đang 

vào. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong thời gian 

sớm nhất về giống, kỹ thuật để hỗ trợ ngƣời dân phục hồi sản xuất sau lũ lụt. 



`` 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình đánh 

giá Quảng Trị là nơi ảnh hƣởng và chịu thiệt hại nặng nề nhất do mƣa lớn gây ngập lụt 

trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Thay mặt Thủ tƣớng Chính phủ, 

Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất 

tới thân nhân của các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu 

nạn và những ngƣời tử nạn do thiên tai, đồng thời chia sẻ những lo âu của gia đình có 

ngƣời còn bị mất tích. 

Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình cho biết Chính phủ, Thủ tƣớng 

Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm, 

cứu nạn và công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung. Đánh 

giá cao và biểu dƣơng sự vào cuộc của cả hệ thống trị từ Trung ƣơng tới địa phƣơng, 

trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  

Theo Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình, Thƣờng trực Chính phủ đã 

họp và thống nhất giao Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xuất cấp cho mỗi tỉnh 

miền Trung bị thiệt hại nặng do lũ lụt 1.000 tấn gạo, cùng thuốc chữa bệnh, hóa chất 

khử trùng. Tạm cấp cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, 

Quảng Nam mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và an sinh xã 

hội. Bộ Quốc phòng cũng đã cấp 22 tấn lƣơng khô cho các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. 

Ngoài ra, Thủ tƣớng Chính phủ đã đồng ý cấp bổ sung 40 tỷ đồng để hỗ trợ hai huyện 

miền núi Hƣớng Hóa và Đakrông, tỉnh Quảng Trị, mỗi huyện 20 tỷ đồng để nhanh 

chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

 

Trƣớc tình hình mƣa lũ còn diễn biến rất phức tạp, khó lƣờng và cơn bão số 8 có 

khả năng ảnh hƣởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực 



 

 

Trƣơng Hòa Bình yêu cầu, tiếp tục theo dõi sát tình hình và dự báo thời tiết, chỉ đạo, 

triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với các phƣơng án sẵn sàng 

hơn, chủ động hơn, tuyệt đối không đƣợc chủ quan. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ về phòng chống thiên tai, quán triệt phƣơng châm 

“phòng hơn chống”, “4 tại chỗ”, “địa phƣơng và ngƣời dân là chính”. Vận hành các hồ 

đập thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn, đúng quy trình. Tập trung bảo vệ tính mạng và 

tài sản, ổn định đời sống ngƣời dân; tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và bảo 

đảm an toàn cho lực lƣợng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. 

Trƣớc đó, Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình đã đến dự lễ viếng 22 

đồng chí cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hi sinh trong thực hiện nhiệm 

vụ giúp dân khắc phục hậu quả mƣa lũ ngày 18/10/2020 tại Nhà thi đấu đa năng thành 

phố Đông Hà. 

Nhân dịp này, Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình đã trao 200 triệu 

đồng để ủng hộ Quỹ Khuyến học của hai huyện miền núi Hƣớng Hóa và Đakrông, mỗi 

huyện 100 triệu đồng, để hỗ trợ học sinh nghèo vƣợt khó, học sinh ngƣời đồng bào dân 

tộc thiểu số; đồng thời đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hƣởng bởi 

lũ lụt ở xã Hải Định, huyện Hải Lăng. 

Phạm Mỹ Hạnh 

 
 

 

LỄ VIẾNG, TRUY ĐIỆU 22 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ ĐOÀN KINH TẾ 

QUỐC PHÒNG 337 HY SINH KHI LÀM NHIỆM VỤ GIÚP DÂN 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƢA LŨ 
 

(Web Quảng Trị) Sáng nay, 22/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, trong 

niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ 

chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm 

nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngày 18-10-2020 tại xã Hướng Phùng, 

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 



`` 

 

Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h ngày 22/10. 

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, đại diện các 

Ban, bộ, ngành Trung ƣơng, các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, 

Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, ngƣời dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã 

có mặt dự Lễ viếng và Lễ truy điệu, tiễn đƣa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng, Bí thƣ Quân uỷ Trung ƣơng; Thủ 

tƣớng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã 

gửi vòng hoa chia buồn cùng với gia đình 22 chiến sĩ hy sinh. 

Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Chính phủ Trƣơng Hòa Bình đã đến dâng hƣơng 

tƣởng nhớ, bày tỏ lòng tiếc thƣơng sâu sắc đối với 22 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong 

thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mƣa lũ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. 



 

 

Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Chính phủ Trƣơng Hòa Bình xúc động ghi vào sổ tang: 

“Vô cùng thƣơng tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18-10-2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc 

thƣơng vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân và nhân dân cả nƣớc. Đồng thời là 

nỗi đau sự mất mát không gì bù đắp đƣợc của gia đình và ngƣời thân các đồng chí đã hy 

sinh. 

Đảng, Nhà nƣớc và Nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng 

chí. Những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, nơi 

biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. 

Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm 

chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 

anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Thay mặt Chính phủ xin gửi đến gia đình ngƣời thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, 

lời thăm hỏi và chia buôn sâu sắc nhất. Mong các gia đình và ngƣời thân hãy nén đau 

thƣơng mất mát sớm vƣợt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. 

Xin kính cẩn nghiêng mình trƣớc anh linh các đồng chí". 

Sau đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nƣớc, các đoàn: Quân ủy Trung ƣơng, Bộ Quốc 

phòng do Đại tƣớng Lƣơng Cƣờng, Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Ủy viên Thƣờng trực 

Quân ủy Trung ƣơng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị làm trƣởng đoàn; Tổng Cục 

Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thƣợng tƣớng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm 

Tổng Cục Chính trị làm trƣởng đoàn; Ủy ban Quốc gia ứng phó thiên tai do Bộ trƣởng 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cƣờng làm trƣởng đoàn; Bộ 

Tổng Tham mƣu do Trung tƣớng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mƣu trƣởng làm 

trƣởng đoàn; Quân khu 4 do Trung tƣớng Nguyễn Doãn Anh, Tƣ lệnh Quân khu 4 làm 

trƣởng đoàn; Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ do Bộ trƣởng Nguyễn Chí Dũng làm trƣởng đoàn ; 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị do Ủy viên dự khuyết 

Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy làm trƣởng đoàn… và đông đảo nhân dân đã đến 

viếng các Liệt sỹ. 



`` 

 

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị viếng cán bộ, chiến sĩ Đoàn 

Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh 

Ngày 20/10, Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy 

tặng Huân chƣơng Bảo vệ Tổ quốc (5 Huân chƣơng hạng Nhì và 17 Huân chƣơng hạng 

Ba) cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Cùng ngày 20/10, Thủ tƣớng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" 

cho 22 cán bộ, chiến sỹ  Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hy sinh ngày 18/10/2020 

trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mƣa lũ tại khu vực huyện 

Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Trƣớc đó ngày 19/10, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân 

hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy 

sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 

18/10/2020 trên địa bàn xã Hƣớng Phùng, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Bộ Tƣ lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên 

nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh trong thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/ 2020 trên địa bàn 

xã Hƣớng Phùng, huyện Hƣớng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 



 

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng động viên các thân nhân liệt sĩ 

Trƣớc đó, vào khoảng 1 giờ ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hƣớng Phùng, 

huyện Hƣớng Hóa, Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng khiến 22 cán 

bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 bị vùi lấp. Ngay sau 

khi vụ việc xảy ra, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa 

lực lƣợng, phƣơng tiện để tìm kiếm những cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp với tinh thần khẩn 

trƣơng, quyết liệt để tìm đƣợc các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.  

Đến chiều 19/10, lực lƣợng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và đƣa 22 thi thể cán bộ, 

chiến sĩ ra khỏi hiện trƣờng vụ sạt lở về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Đây là sự 

hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thƣơng vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và 

Nhân dân cả nƣớc và là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp đƣợc của gia đình, ngƣời 

thân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. 

Theo kế hoạch,  lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 10h, lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 

11h. Lễ an táng đƣợc tổ chức ngay sau đó tại các nghĩa trang liệt sĩ hoặc theo nguyện 

vọng của từng gia đình. 



`` 

 

Hình ảnh thân nhân của các liệt sĩ có mặt tại Lễ viếng và truy điệu. 

Hồng Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 35: Thông qua các nội dung trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị:https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-bch-dang-bo-tinh-lan-thu-35-
thong-qua-cac-noi-dung-trinh-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-nhiem-k%E1%BB%B3-2020-2025 

2. Đại hội Thi đua yêu nƣớc tỉnh Quảng Trị lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: https://tinhuyquangtri.vn/-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-quang-tri-lan-thu-

v-giai-doan-2020-%E2%80%93-2025 

 

3. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, kiểm tra tình hình thiệt hại do mƣa lũ tại huyện Hƣớng 

Hóa, Đakrông 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị:https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-tham-kiem-tra-tinh-

hinh-thiet-hai-do-mua-lu-tai-huyen-huong-hoa-dakrong 

 

4.Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng thăm, tặng quà cho ngƣời dân ở các vùng bị thiệt hại nặng 

do mƣa lũ 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng trị: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-
article/1/13848241113627/1602338009807 

 

5.Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang thăm, động viên các gia đình bị ảnh 

hƣởng do mƣa lũ  
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng trị: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1602489736966 

6.Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị diễn ra ngày 14/10 

Website Báo Nong nghiệp: https://nongnghiep.vn/dai-hoi-dang-bo-tinh-quang-tri-dien-ra-ngay-14-10-d273767.htm 

7.Ông Lê Quang Tùng đƣợc bầu làm Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị 

 Website Báo Lao động: https://laodong.vn/xa-hoi/ong-le-quang-tung-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-quang-tri-845593.ldo 

8.Nghẹn ngào tiễn đƣa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 
Website báo Việt Nam net:https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghen-ngao-tien-dua-13-can-bo-chien-si-hy-sinh-khi-cuu-ho-

thuy-dien-rao-trang-3-682081.html 

9.Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị 
Website báo Việt Nam net:https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/hinh-anh-xe-ruot-gan-noi-tim-kiem-22-can-bo-chien-sy-bi-vui-

lap-o-quang-tri-682127.html 

10.Sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Hƣớng Hoá, Quảng Trị: Thông tuyến lúc 3h sáng 
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1603074408512 

11.Sạt lở đất ở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Hƣớng Hóa, Quảng Trị: Đã đƣa đƣợc tất cả 22 thi 

thể cán bộ, chiến sỹ ra khỏi khu sạt lở 

Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-

article/1/13848241113627/1603100449422  

12.Phó Thủ tƣớng Thƣờng trực Trƣơng Hòa Bình thăm và làm việc tại Quảng Trị  
Website Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị: 
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1603364410655 
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