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CHỦ TỊCH VÕ VĂN HƯNG LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Ngày 4/1/2021, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

nhằm tháo gỡ vướng mắc đầu tư một số dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Đông Nam 

tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 

buổi làm việc. 

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hưng khẳng định, UBND tỉnh qu ết tâm đẩ  

nhanh tiến độ, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trong khu kinh tế nga  trong đầu 

năm 2021. Các nhà thầu và dự án không đủ năng lực thực hiện UBND tỉnh kiên qu ết thu 

hồi. 

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương, khâu 

nối để giải qu ết những vướng mắc, coi đâ  là nhiệm vụ trọng tâm nga  từ đầu năm 2021. 

Đồng thời, động viên các nhà đầu tư thi công một phần dự án song song với công tác giải 

phóng mặt bằng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp với các cơ quan, địa phương liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ chu ển đổi mục đích sử 

dụng rừng trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. 

( Nguồn:  Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1609776835267
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HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII, 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

Ngày 6/1/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tổ 

chức hội nghị lần thứ 3 để bàn và thông qua những nội dung quan trọng: Qu  chế làm 

việc của ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủ  khóa XVII, Qu  chế làm việc của 

UBKT Tỉnh ủ  khóa XVII; Chương trình công tác toàn khóa,  Chương trình kiểm tra, 

giám sát toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Chương trình hành 

động thực hiện Nghị qu ết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đánh giá kết quả 3 năm 

thực hiện Nghị qu ết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII gắn với sơ kết 5 năm 

thực hiện Nghị qu ết 39 của Bộ Chính trị khóa XI về sắp xếp tổ chức bộ má  của hệ 

thống chính trị tỉnh và tinh giản biên chế.  

 

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khu ết Ban chấp hành Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủ ; Ngu ễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ , Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn 

Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủ , Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng 

chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn 

ĐBQH cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

Tại hội nghị,  Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng  êu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủ  tiếp 

thu đầ  đủ các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn thiện các dự thảo về qu  chế và 

chương trình hành động để sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Về Chương trình công 

tác toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình công tác toàn khóa của 
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UBKT Tỉnh ủ  khóa XVII, Ban Thường vụ Tỉnh ủ  đã lựa chọn những vấn đề lớn, 

trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ để xâ  dựng chương trình toàn khóa, trong đó xác định 

những chủ trương, nghị qu ết, đề án lớn mà Tỉnh ủ  sẽ ban hành và lãnh đạo tổ chức 

thực hiện, cũng như những nội dung, chương trình làm việc của UBKT Tỉnh ủ  cần tập 

trung thực hiện trong nhiệm kỳ. Chính vì vậ , cả 2 dự thảo nà  đã nhận được sự đồng 

tình, thống nhất cao của đại biểu. 

Chương trình kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủ  là những nội dung có tính 

chất khái quát, xác định những nội dung cơ bản và đối tượng, số lượng, mục tiêu, nhiệm vụ 

cho cả nhiệm kỳ, làm căn cứ để xâ  dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Bí 

thư Tỉnh ủ  giao Ban Thường vụ Tỉnh ủ  chỉ đạo hoàn thiện, ban hành các chương trình để 

làm căn cứ triển khai thực hiện và xâ  dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, 

giám sát cụ thể của từng năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Sau Đại hội XIII của Đảng, 

căn cứ thêm những chủ trương mới được thông qua, Tỉnh ủ  sẽ chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh 

phù hợp. Đồng thời, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tù  tình hình cụ thể, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủ  sẽ xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh 

trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để triển khai thực hiện. 

Việc xâ  dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị qu ết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủ  sẽ tiếp tục chỉ đạo bổ 

sung những nội dung mới của đại hội vào chương trình hành động phù hợp với tình hình 

thực tiễn của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng đề nghị các ủ  viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí 

thư cấp ủ , thủ trưởng các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng 

cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, phù hợp với điều kiện 

thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo nhiệm vụ 

được phân công, khẩn trương tham mưu xâ  dựng dự thảo các nghị qu ết chu ên đề, các 

đề án, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủ , HĐND và UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến 

độ và tính khả thi cao. Quá trình xâ  dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa 

phương, ngành phải thống nhất đồng bộ với Chương trình hành động của Tỉnh ủ , nhất là 

các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, nguồn lực thực hiện. 

Bí thư Tỉnh ủ   êu cầu, trong quý I/2021, cần lựa chọn những vấn đề quan trọng, 

mang tầm chiến lược dài hơi cho cả nhiệm kỳ đưa vào Chương trình công tác của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủ  năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với qu ết tâm triển khai 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị qu ết nga  từ những năm đầu của nhiệm kỳ. 

Tại hội nghị, cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủ  cũng đã báo cáo kiểm điểm 

năm 2020 trước ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng trị). 

 

https://www.quangtri.gov.vn/tin-tuc-noi-bat
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BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG: TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN 

BỘ CÓ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

TRONG THỜI KỲ MỚI. 

Ngày 14/1/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 

(BVCSSKCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác 

BVCSSKCB năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê 

Quang Tùng dự hội nghị. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủ , Trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh 

Phan Văn Phụng; Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban BVCSSKCB tỉnh Đỗ Văn Hùng chủ trì 

hội nghị. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng  Đảng, công tác chăm sóc 

sức khoẻ cán bộ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm . Ảnh: N.V 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương 

những kết quả đạt được của Ban Tổ chức Tỉnh ủ , ban tổ chức cấp ủ  trực thuộc Tỉnh ủy, 

Ban BVCSSKCB tỉnh trong năm 2020. 

 Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng đề nghị năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủ  và ban tổ 

chức cấp ủ  trực thuộc Tỉnh ủ  tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả nghị qu ết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị qu ết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng, tham mưu cho cấp ủ , ban thường vụ cấp ủ  cụ thể hóa và thực hiện nghị qu ết đại 

hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xâ  dựng Đảng. Bám sát Chương trình hành động 

của Tỉnh ủ  về thực hiện Nghị qu ết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình 

công tác toàn khóa của Tỉnh ủ  để xâ  dựng kế hoạch thực hiện những nội dung công việc 

thuộc lĩnh vực tham mưu của ngành. 
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 Tiếp tục tham mưu cho cấp ủ , ban thường vụ cấp ủ  về công tác cán bộ sau đại hội 

Đảng các cấp. Tích cực tham mưu công tác nhân sự, qu  trình giới thiệu nhân sự và hướng 

dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. 

 Thường xu ên chăm lo xâ  dựng Đảng về tổ chức, cán bộ với trọng tâm tiếp tục đẩ  

mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn trong Nghị qu ết Trung ương 4, khóa khóa XI, 

XII; Nghị qu ết 18, 19 của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ má , nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả; Nghị qu ết số 26 của Trung ương về xâ  dựng đội ngũ cán bộ.  

Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng đề nghị cấp ủ , nhất là thường trực cấp ủ  quan tâm, 

tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan làm công tác tổ chức xâ  dựng Đảng hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủ  nêu rõ: Năm 2020, bám sát nội dung kết luận hội 

nghị toàn quốc ngành tổ chức xâ  dựng Đảng, kết luận của Thường trực Tỉnh ủ , các kết 

luận hội nghị giao ban trực tu ến của ngành hàng tháng và chương trình công tác năm 

2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủ  và ban tổ chức cấp ủ  trực thuộc Tỉnh ủ  nỗ lực khắc phục khó 

khăn tổ chức thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngà  càng 

được nâng lên, góp phần quan trọng vào kết quả công tác xâ  dựng Đảng năm 2020. 

 Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ má  theo tinh thần Nghị qu ết số 18, 19 

của Ban Chấp hành Trung ương tạo chu ển biến rõ nét về nhận thức và hành động, tổ chức 

bộ má  của hệ thống chính trị từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực 

hiện Nghị qu ết số 26 của BCH Trung ương, Nghị qu ết số 39 và Kết luận số 17 của Bộ 

Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với 

xâ  dựng vị trí việc làm đạt kết quả cao. 

 Đối với công tác CSSKCB, Ban BVCSSKCB tỉnh bám sát các qu  định của Đảng, 

Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao… 

Hội nghị dành phần lớn thời gian thảo luận chỉ ra một số hạn chế, tồn tại; đề ra 10 

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. 

Ghi nhận thành tích đạt được, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủ ; Trưởng Ban 

BVCSSKCB tỉnh tặng giấ  khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác xây dựng Đảng; công tác BVCSSKCB năm 2020. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị) 

 

   

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1607760828104
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PHIÊN HỌP THỨ 50, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHÓA VII:CHUẨN BỊ 

CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ TỔNG 

KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND NHIỆM KỲ 2016-2021 

  

Sáng ngày 13/1/2021, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thứ 50 

để bàn những vấn đề liên quan đến việc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 

2021-2026; cho ý kiến về nội dung, chương trình hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh 

khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch 

HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng 

tham dự. 

 Tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ , Chủ tịch HĐND tỉnh Ngu ễn Đăng 

Quang nhấn mạnh: Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thường trực 

HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu. Đồng thời, căn cứ hướng dẫn của Ủ  ban 

Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật để tính toán chi tiết, cụ thể, sau đó sẽ đề 

xuất, xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủ  về số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, 

phương án phân bổ đại biểu cho cấp tỉnh và cấp hu ện hợp lý, đúng qu  định trước khi 

triển khai các công việc tiếp theo. Mặt khác, sẽ chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động của 

HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm để HĐND tỉnh khóa VIII sắp 

tới hoạt động hiệu quả hơn. 

Sau phiên họp thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến về đề án 

thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủ  Quảng Trị). 

 

BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG: CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN, 

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT, KHÔI PHỤC SẢN XUẤT 

Ngày 12/1/2021, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê 

Quang Tùng làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại các xã Hướng Phùng, Hướng Việt, 

Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trưởng 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương cùng dự làm việc. 

 Bí thư Tỉnh ủ  Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 

337 đã có nhiều đóng góp trong hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân dọc biên giới vượt qua khó khăn, 

ổn định cuộc sống. Những đóng góp to lớn nà  đã được chính qu ền, Nhân dân các địa 

phương ghi nhận. Đồng thời  êu cầu trong thời gian tới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 

cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân các xã biên giới có cuộc sống tốt đẹp hơn, 

làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 

https://tinhuyquangtri.vn/-phien-hop-thu-50-thuong-truc-hdnd-tinh-khoa-vii-chuan-bi-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-nhiem-k%E1%BB%B3-2021-%E2%80%93-2026-va-tong-ket-hoat-dong-hdnd-nhiem-k%E1%BB%B3-2016-2021
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Dịp nà , đoàn công tác đã trao 284 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của xã 

Hướng Việt (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng); trao 5 suất quà cho 1 già làng và 4 gia đình 

có người thân tử vong trong đợt mưa lũ tháng 10/2020 (mỗi suất 1 triệu đồng); trao nhiều 

suất quà cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Đồn Biên phòng Hướng Phùng; Đồn Biên 

phòng Hướng Lập; UBND xã Hướng  Việt; Trường TH và THCS Hướng Việt; Trường 

Mầm non Hướng Việt (mỗi suất 1 triệu đồng).  

(Nguồn:  Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủ  Quảng Trị) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TRIỄN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2021. NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, QUYẾT LIỆT, 

TẠO CHUYỂN BIẾN NGAY TRONG NĂM ĐẦU NHIỆM KỲ 

Ngày 11/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021. Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng tham dự hội nghị. 

 

    Tại hội nghị đưa ra 4 vấn đề: 

- Phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

- Đẩ  nhanh tiến độ các dự án điện gió 

- Tập trung 3 đột phá chiến lược 

- Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” 

https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-u%E1%BB%B7-le-quang-tung-cham-lo-cho-doi-song-nguoi-dan-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-khoi-phuc-san-xuat
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Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, mục tiêu chính 

của năm 2021 là tập trung triển khai Nghị qu ết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị 

qu ết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp và xâ  dựng chính qu ền địa phương 3 cấp nhiệm kỳ 2021 

- 2026. 

 Để tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực, năng 

động, sáng tạo, qu ết liệt nga  trong năm đầu tiên thực hiện nghị qu ết để phấn đấu đạt 

được kết quả tổng thể cao hơn năm 2020. 

Những chỉ tiêu trong Chương trình hành động của UBND tỉnh trong năm 2021 được 

xâ  dựng đều được tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 

2021. Tu  nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu trên,  êu cầu nga  trong những ngà  đầu 

năm 2021, các cấp, ngành, địa phương tập trung xâ  dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, 

phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện, tạo chu ển biến nga  

trong năm đầu của nhiệm kỳ. 

 Các cấp, ngành nghiêm túc rà soát và thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm, 

qu ết liệt đẩ  nhanh tiến độ, hiện thực hóa các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự 

án đã được lựa chọn trong dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Tiếp tục đẩ  mạnh cơ cấu lại 

nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. 

Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư 

công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩ  nhanh tiến độ thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định, nhất là tại Khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách nhà nước; thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. 

Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI; tổ chức 

đối thoại với doanh nghiệp để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, 

đất đai, đầu tư, xâ  dựng… tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. 

 Trước mắt, ngành   tế, lực lượng quân đội, công an và các địa phương cần nâng cao 

tinh thần cảnh giác, tu ệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng 

phát và lâ  lan trong cộng đồng; bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng và đảm bảo mọi 

mặt để Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, đầm ấm. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủ  Quảng Trị) 

  

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/ubnd-tinh-quang-tri-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-nang-dong-sang-tao-quye%CC%81t-lie%CC%A3t-tao-chuyen-bien-ngay-trong-nam-dau-cua-nhiem-k%E1%BB%B3
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY NGUYỄN ĐĂNG QUANG PHÓ BÍ THƯ 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY- NGUYỄN ĐĂNG QUANG THĂM, TẶNG QUÀ 

CHÚC TẾT CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

Sáng ngày 22/1/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình cán bộ lão thành cách mạng, 

gồm: Ông Nguyễn Đình Ân (sinh năm 1929), quân nhân phục viên, đảng viên 75 năm tuổi 

đảng ở Khu phố 4 và ông Hoàng Đức Hân (sinh năm 1930), đảng viên 70 năm tuổi đảng, ở 

Khu phố 6, phường Đông Giang, TP. Đông Hà. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia 

đình ông Nguyễn Đình Ân, đảng viên 75 năm tuổi đảng - Ảnh: Trần Tuyền. 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủ , Chủ tịch HĐND tỉnh Ngu ễn Đăng Quang đã đến 

thăm, tặng quà và chúc tết thân nhân gia đình các đồng chí ngu ên là cán bộ chủ chốt của 

tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại TP. Đông Hà. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị) 

 

 

 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-nguyen-dang-quang-tham-tang-qua-chuc-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach--
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KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG. 

Sáng 26/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức 

khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội) với sự tham gia của 

1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước. 

 

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng 

tạo - Phát triển”. 

Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị qu ết Đại hội XII của 

Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 

năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 

phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xâ  dựng Đảng và sự lãnh đạo của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xâ  dựng 

Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Theo chương trình, sau nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ nghe trình bà  báo cáo của 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 

Chấp hành Trung ương khoá XII. Buổi chiều, Đại hội tiến hành làm việc tại Đoàn. 

Trước đó, ngà  25/1, Đại hội đã họp phiên trù bị thông qua Qu  chế làm việc của Đại hội; 

bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách 

đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Qu  chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo 

cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị) 

 

https://tinhuyquangtri.vn/sang-nay-khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang

