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Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đ i làm thay đ i mang tính cách mạng trong tiến tr nh 

lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Năm 1960, nhân dịp  ỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã t ng 

 ết: “Đảng ta là đạo đức, văn minh; là thống nhất, độc lập, là hòa b nh ấm no; công ơn 

Đảng thật là to, ba m ơi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng” (1). Đến nay, 

pho lịch sử bằng vàng ấy đã tiếp tục tỏa sáng trong tiến tr nh lịch sử dân tộc Việt Nam, đ a 

đến những b ớc ngo t căn bản, có tính cách mạng làm thay đ i cả vận mệnh dân tộc, thay 

đ i thân phận của ng  i dân và vị thế của đất n ớc Việt Nam trên tr  ng quốc tế.  

 

 
Tranh vẽ về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) 

(Nguồn: http://thanhnien.vn/) 

 Đó là những giá trị lịch sử không thể phai m , đ ợc thể hiện   những nội dung cốt 

lõi: 

 Thứ nhất, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt thời 

kỳ khủng hoảng về đường lối của phong trào yêu nước Việt Nam. Vào những năm cuối thế 

 ỷ XIX đầu thế  ỷ XX, tiếp tục truyền thống yêu n ớc, bất  huất kiên c  ng chống ngoại 

xâm, các phong trào chống th c dân Pháp theo ngọn c  phong  iến, ngọn c  dân chủ t  

sản của nhân dân Việt Nam đã diễn ra quyết liệt, liên tục và rộng  hắp. Dù với nhiều cách 

thức tiến hành khác nhau, song đều h ớng tới mục tiêu đánh đ  chế độ thuộc địa, giành 

độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, “các phong trào cứu n ớc từ lập tr  ng Cần V ơng đến 
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lập tr  ng t  sản, tiểu t  sản qua  hảo nghiệm lịch sử đều lần l ợt thất bại”
(2)

. Phong trào 

yêu n ớc Việt Nam lâm vào  hủng hoảng, bế tắc về đ  ng lối cứu n ớc. 

 Nhiệm vụ lịch sử cấp thiết đ t ra cho thế hệ yêu n ớc đ ơng th i là cần phải có một 

t  chức cách mạng tiên phong, có đ  ng lối cứu n ớc đúng đắn để giải phóng dân 

tộc. Tr ớc yêu cầu lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã  uất hiện. Với lòng yêu n ớc, 

th ơng dân sâu sắc, với thiên tài trí tuệ, s  nhạy bén về chính trị, Nguyễn Ái Quốc đã t m 

đ ợc con đ  ng giải phóng dân tộc triệt để nhất - con đ  ng cách mạng vô sản, theo Cách 

mạng Tháng M  i Nga. Từ đó, Ng  i đã nỗ l c  úc tiến vận động thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam. Với việc hợp nhất ba t  chức cộng sản   ba Kỳ: Đông Dương Cộng sản 

Đảng;  An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành Đảng Cộng 

sản Việt Nam (1930) là b ớc ngo t vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam: Chấm dứt s  

 hủng hoảng, bế tắc về đ  ng lối cứu n ớc của các phong trào yêu n ớc Việt Nam từ  hi 

th c dân Pháp  âm l ợc đến những năm 20 của thế  ỷ XX. “Việc thành lập Đảng là một 

b ớc ngo t vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng 

giai cấp vô sản ta đã tr  ng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”(3).. 

 Ngay từ  hi ra đ i, Đảng Cộng sản Việt Nam đã th c s  tr  thành ng  i lãnh đạo, 

đ a cách mạng Việt Nam v ợt qua muôn vàn  hó  hăn, thử thách, từng b ớc đi lên, làm 

nên những  ỳ tích, đánh dấu b ớc ngo t vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đáp ứng 

 hát vọng của nhân dân Việt Nam và phù hợp với  u thế phát triển của lịch sử. 

 Thứ hai, tổ chức vận động cách mạng giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay 

nhân dân. Là một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp d ới chính quyền th c dân tại một 

n ớc thuộc địa, trong 15 năm (1930-1945) bị  hủng bố, đánh phá, hệ thống t  chức Đảng 

hai lần phải xây d ng lại, với 4 T ng Bí th  của Đảng hy sinh. Nh ng với việc xác định 

đ  ng lối chiến l ợc cách mạng qua C ơng lĩnh chính trị đầu tiên (sau đó b  sung thành 

Luận c ơng Tháng 10-1930)  đã đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt 

Nam, do vậy, chỉ 15 năm sau đi theo đ  ng lối cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam đã 

làm nên  ỳ tích vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám 1945, xóa bỏ tận gốc chế độ thuộc địa 

nửa phong  iến, thành lập n ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Chẳng những giai cấp lao 

động và nhân dân Việt Nam ta có thể t  hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp 

bức nơi khác cũng có thể t  hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của 

các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng 

thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc"
(4)

. Thắng lợi ấy đã m  ra  ỷ nguyên độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giành độc lập cho đất n ớc, làm thay đ i cả vận mệnh dân tộc, 

thay đ i cả thân phận của ng  i dân Việt Nam. 

 Thứ ba, tổ chức và lãnh đạo thắng lợi các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tuyên bố Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra n ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nh ng chỉ 

sau 3 tuần độc lập, với m u đồ tr  lại thôn tính Việt Nam, th c dân Pháp đã n  súng xâm 

l ợc Nam  ộ. Tr ớc bối cảnh chính quyền còn non trẻ, Đảng vừa ra hoạt động công khai, 

nắm chính quyền cách mạng thì phải đối phó với vô vàn khó  hăn. Gi c đói, gi c dốt, gi c 

ngoại xâm, tình thế cách mạng Việt Nam nh  “ngàn cân treo sợi tóc”. Nh ng Đảng Cộng 
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sản Việt Nam d a trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” đã chèo lái con thuyền cách 

mạng Việt Nam, vừa kháng chiến vừa  iến quốc, giữ vững chủ quyền của đất n ớc, vững 

vàng b ớc vào cuộc kháng chiến toàn quốc, với đ  ng lối toàn dân, toàn diện, lâu dài, t  

l c cánh sinh là chính. Sau 9 năm  háng chiến tr  ng  ỳ, thắng lợi vĩ đại của cuộc  háng 

chiến chống th c dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954) đã bảo vệ và phát triển thành quả 

Cách mạng Tháng Tám 1945, chấm dứt ách thống trị của th c dân Pháp, giải phóng miền 

 ắc, đ a cách mạng Việt Nam b ớc sang giai đoạn mới, giai đoạn  ây d ng chủ nghĩa  ã 

hội   miền  ắc và tiếp tục tiến hành cách mạng giải phóng   miền Nam. “Lần đầu tiên 

trong lịch sử, một n ớc thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một n ớc th c dân hùng mạnh. 

Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng th i cũng là thắng lợi của các 

l c l ợng hoà b nh, dân chủ và chủ nghĩa  ã hội trên thế giới"
(5)

.. 

 Sau  hi Hiệp định Giơnevơ  ý  ết, với m u đồ nhằm biến miền Nam Việt Nam 

thành "con đê" ngăn ch n "làn sóng đỏ" - CNXH sang Đông Nam Á, đế quốc Mỹ từng 

b ớc can thiệp và tiến hành  âm l ợc miền Nam, chia cắt đất n ớc, phá hoại cách mạng 

XHCN miền  ắc bằng  hông quân và hải quân. D ới s  lãnh đạo của Đảng, quân và dân 

cả n ớc đã đồng tâm hiệp l c, h ớng về mục tiêu giải phóng miền Nam, bảo vệ miền  ắc, 

thống nhất đất n ớc. Đồng th i tiến hành hai chiến l ợc cách mạng là một điểm sáng tạo 

độc đáo của đ  ng lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này. 

 Trải qua 21 năm chiến đấu, với đ  ng lối chiến tranh nhân dân,  ết hợp sức mạnh 

dân tộc và sức mạnh của th i đại, cả n ớc đồng tâm, nhất trí đi theo một h ớng của Đảng. 

Nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh  âm l ợc  iểu mới của đế quốc Mỹ, 

giải phóng miền Nam,  ết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ T  

quốc, thu giang sơn về một mối. Thắng lợi của cách mạng miền Nam, chấm dứt vĩnh viễn 

ách thống trị  éo dài hơn một thế  ỷ của chủ nghĩa th c dân trên đất n ớc, hoàn thành về 

cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả n ớc. Chiến công ấy là “một biểu 

t ợng sáng ng i của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con ng  i, và đi vào lịch sử 

thế giới nh  một chiến công vĩ đại của thế  ỉ XX, một s   iện có tầm quan trọng quốc tế to 

lớn và có tính th i đại sâu sắc"
(6)
. Từ đây, dân tộc Việt Nam tiến vào một  ỉ nguyên mới - 

 ỷ nguyên cả n ớc hòa b nh, thống nhất, cùng quá độ lên chủ nghĩa  ã hội. 

 Thứ tư, tổ chức công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước đi lên CNXH trên tinh thần 

độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế trong sáng. Sau 30 năm chiến tranh, cả n ớc b ớc vào 

công cuộc xây d ng CNXH từ những bu i đầu mới mẻ, đối diện với những thách thức, khó 

 hăn gay gắt cả trong n ớc, trong khu v c và trên tr  ng quốc tế. Trong b ớc thăng trầm 

ấy, với bản lĩnh kiên c  ng của một chính Đảng cách mạng dám nhìn thẳng vào s  thật để 

cùng cả dân tộc  h i   ớng s  nghiệp đ i mới đất n ớc. Trong đó, Đại hội lần thứ VI của 

Đảng (1986) đã xác định 4 nội dung cần đ i mới: ''Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi 

mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới 

phong cách lãnh đạo và công tác''
 (7)

. 

 Đ c biệt vào thập niên 90 của thế  ỷ XX, trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp và 

t nh h nh đất n ớc có muôn vàn  hó  hăn, các thế l c thù địch  hông ngừng chống phá, 
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Đảng  iên định mục tiêu mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã l a chọn, giữ vững vai trò 

lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng v ợt qua sóng gió. 

 Công cuộc đ i mới đất n ớc đã đ a dân tộc v ợt qua thử thách hiểm nghèo, phá thế 

bao vây cấm vận của các thế l c thù địch, phát triển  inh tế, văn hoá,  ã hội, m  rộng quan 

hệ quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đất n ớc ngày càng phát triển công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá v  mục tiêu dân giàu, n ớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. “Thắng lợi của 

công cuộc đ i mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục 

đ a đất n ớc từng b ớc quá độ lên chủ nghĩa  ã hội với nhận thức và t  duy mới đúng 

đắn, phù hợp th c tiễn Việt Nam”
(8)

. 

 Những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam 91 năm qua, đã minh chứng trong th c 

tế: “Đi lên chủ nghĩa  ã hội là  hát vọng của nhân dân ta, là s  l a chọn đúng đắn của 

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với  u thế phát triển của lịch 

sử”
(9)

. 

 Những thắng lợi vĩ đại đó đều gắn liền với việc  ác định c ơng lĩnh chính trị, đ  ng 

lối chiến l ợc đúng đắn và quá tr nh lãnh đạo, chỉ đạo t  chức th c hiện, hiện th c hoá 

đ  ng lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ C ơng lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) đến 

Luận c ơng chính trị (10/1930), Chính cương của Đảng Lao động Việt 

Nam (2/1951), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội  (6/1991) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội (b  sung, phát triển năm 2011). Những c ơng lĩnh chính trị đó mang tính cách mạng, 

khoa học, đ ợc b  sung, phát triển và sáng tạo theo tiến tr nh lịch sử,  hẳng định đ  ng lối 

đ i mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với th c tiễn Việt Nam và s  phát triển 

của lịch sử. 

 Từ quá tr nh hoạt động lãnh đạo vô cùng phong phú, sôi động, hào hùng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam từ  hi ra đ i cho đến nay, đã ghi những dấu ấn lịch sử quan trọng và 

để lại những bài học sâu sắc về lý luận của Đảng cầm quyền, về con đ  ng đi lên chủ 

nghĩa  ã hội và những giá trị th c tiễn phong phú, sinh động, tạo tiền đề, nền tảng căn bản 

để đất n ớc ta tiếp tục đ i mới và phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và t ơng lai./. 

 PGS. TS. Trần Thị Thu Hƣơng 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Theo Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ƣơng 

Nguồn: Cổng thông tin Bảo tàng Lịch sử - Thành phố Hồ Chí Minh 

  

http://www.baotanglichsutphcm.com.vn/ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-03021930-03022021
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LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM, CHÚC TẾT CÁN BỘ CHIẾN SỸ LÀM 

NHIỆM VỤ TRONG NGÀY 30 TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 
 

Ngày 11 và 12/2/2021, các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh uỷ, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 

 

 

Thay m t lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi l i chúc mừng tốt đẹp tới cán bộ 

chiến sĩ và gia đ nh s  bình an, hạnh phúc và thịnh v ợng. Đồng th i biểu d ơng những 

thành tích, cố gắng của các cán bộ chiến sỹ trong nỗ l c hoàn thành tốt nhiệm vụ đ ợc 
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giao; chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ứng tr c trong đêm giao thừa, đồng 

chí cũng l u ý các l c l ợng tiếp tục tăng c  ng công tác đảm bảo an ninh trật t , triển 

 hai đồng bộ các biện pháp kịp th i trong và sau Tết Nguyên đán cũng nh  trong dịp lễ hội 

đầu xuân. Đồng th i, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn H ng đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm 

của cán bộ, chiến sĩ đã chấp nhận hy sinh niềm vui riêng của bản thân trong những ngày 

Tết vì bình yên của nhân dân. S  có m t của cán bộ, chiến sĩ đã tạo s  an tâm cho ng  i 

dân yên vui đón Tết. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 

2020 – 2021 

 

Ngày 16/2/2021, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh gồm: Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; 

Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra tình hình sản xuất 

lúa vụ Đông Xuân tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng. 

Vụ Đông Xuân 2020 – 2021, tỉnh Quảng Trị gieo trồng  hoảng 25.500 ha lúa. Hiện 

tại, nhiều nơi đã  uống đồng gieo cấy lúa và đã sử dụng các loại giống lúa ngắn ngày năng 

suất và chất l ợng cao, những giống đã đ ợc ngành Nông nghiệp khuyến cáo phù hợp và 

có thị tr  ng tiêu thụ, có hiệu quả  inh tế cao. 

 

Tại chuyến  iểm tra, Phó Chủ tịch Th  ng tr c U ND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho biết: 

Để đảm bảo vụ Đông Xuân thắng lợi, tỉnh đã h ớng dẫn các địa ph ơng linh hoạt chuyển 

đ i diện tích trồng lúa  ém hiệu quả, diện tích đất  hông chủ động n ớc sang trồng các 

loại cây có giá trị  inh tế cao hơn, cây có  hả năng chịu hạn. Tăng c  ng h ớng dẫn, 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1613073689270
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chuyển giao  ỹ thuật, đầu t  thâm canh và quản lý ch t chẽ việc sản  uất,  inh doanh 

giống, vật t  nông nghiệp đảm bảo chất l ợng phục vụ sản  uất. 

Theo dõi ch t chẽ diễn biến th i tiết để có biện pháp  ử lý, chỉ đạo, đ c biệt chú ý 

các biện pháp phòng, chống rét cho mạ và lúa đông  uân, nhằm giảm tối đa thiệt hại cho 

nông dân; chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do 

ảnh h  ng th i tiết,  iểm soát,  ử lý triệt để, dứt điểm các   dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy 

mạnh th c hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp,  ây d ng nông thôn mới và an toàn th c 

phẩm; vận dụng hiệu quả chính sách của trung  ơng, nhất là chính sách thu hút doanh 

nghiệp đầu t  vào nông nghiệp, nông thôn; liên  ết sản  uất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp 

hữu cơ… 

Lãnh đạo U ND tỉnh nhấn mạnh: Đây là vụ chủ l c,  hông những về diện tích mà 

còn về năng suất, là tiền đề vững chắc cho cả năm. Nh ng th i điểm này, th i tiết đ ợc d  

báo diễn biến phức tạp, các ngành chức năng cần hết sức quan tâm chỉ đạo sản  uất đảm 

bảo th i vụ. Có  ế hoạch cảnh báo, h ớng dẫn th c hiện các biện pháp tiêu úng, chủ động 

nguồn  inh phí phòng, chống hạn hán, thiếu n ớc, ngập lụt, úng cho vụ Đông Xuân 2020 -

 2021. Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NĂNG 

LƢỢNG ENI (ITALIA) 

Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Luca Dragonetti, Giám đốc điều hành Công 

ty Năng lƣợng ENI Việt Nam và đoàn công tác nhân dịp đoàn đến khảo sát, tìm hiểu 

về khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, kế hoạch triển khai dự án cảng biển Mỹ Thuỷ 

và các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị... Tham dự còn có đồng chí 

Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các 

sở, ban ngành liên quan. 

https://www.quangtri.gov.vn/tin-tuc-noi-bat?p_p_id=PublicArticleCataloguePortlet_WAR_3cmsnewportlet_INSTANCE_BirYkLPxFObV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&page=3
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Tại bu i tiếp và làm việc, ông Luca Dragonetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng 

l ợng ENI Việt Nam cho biết, tiếp theo thành công của bu i làm việc đầu tiên với lãnh đạo 

tỉnh Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã chính thức tới t m hiểu,  hảo 

sát một số lĩnh v c và giới thiệu với tỉnh Quảng Trị, đ c biệt trong lĩnh v c năng l ợng. 

Công ty Năng l ợng ENI Việt Nam đang tiến hành thẩm l ợng trữ l ợng mỏ Kèn 

 ầu nh ng đang đẩy mạnh các công tác  ỹ thuật liên quan để có thể sớm đ a mỏ vào  hai 

thác trong giai đoạn 2024-2025.   

Trong  huôn  h  ch ơng tr nh công tác, trong ngày 25/2/2021, đoàn công tác Công 

ty Năng l ợng ENI Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ  hảo sát các d  án phát 

triển bền vững, phù hợp với Ch ơng tr nh mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên 

Hiệp quốc nh  trồng rừng, bảo tồn rừng, giảm  hí thải nhà  ính (REDD+);  hảo sát, tham 

quan những nơi có d  án trồng rừng, bảo vệ rừng (REDD+) và thăm di tích lịch sử Khe 

Sanh…  Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ PHIÊN HỌP THỨ 

NHẤT NĂM 2021 

 Ngày 26/2/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì phiên họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh để 

xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021. Tham dự còn có các thành viên 

hội đồng là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phƣơng liên quan. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1614176317013
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Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã góp ý vào D  

thảo “Định h ớng nghiên cứu  hoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Trị năm 2021 

và những năm tiếp theo”.  Đồng th i, thảo luận và bỏ phiếu l a chọn đ ợc 8 nhiệm vụ 

 hoa học và công nghệ cấp tỉnh để tr nh U ND tỉnh phê duyệt danh mục, bắt đầu triển 

 hai th c hiện từ năm 2021, năm đầu tiên trong  hung  ế hoạch 5 năm (2021-2025). 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch U ND tỉnh nhấn 

mạnh: Để đạt đ ợc những định h ớng và mục tiêu đề ra, tr ớc mắt trong năm 2021 chúng 

ta cần tập trung một số nhiệm vụ chính trong hoạt động nghiên cứu  hoa học và phát triển 

công nghệ của tỉnh theo từng lĩnh v c cụ thể. Cần đẩy mạnh việc ứng dụng thành t u của 

cách mạng công nghiệp 4.0 vào các ngành, lĩnh v c. Đồng th i, chú trọng phát triển nguồn 

nhân l c  hoa học và công nghệ. Quản lý,  iểm soát ch t chẽ công nghệ trong lĩnh v c 

công nghiệp, nhằm đảm bảo hiệu quả, năng suất, hạn chế tối đa tác động đến môi tr  ng; 

 huyến  hích doanh nghiệp đầu t , đ i mới công nghệ; quan tâm phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ để tạo ra sản phẩm hàng hóa 

sạch, có giá trị  inh tế cao. 

Phó Chủ tịch U ND tỉnh Lê Đức Tiến cũng đề nghị các cấp, ngành, các doanh 

nghiệp chủ động tham m u, nêu cao nhận thức trong đ i mới, tiếp cận và đẩy mạnh ứng 

dụng  hoa học và công nghệ vào sản  uất và đ i sống, nhất là hoạt động sản  uất,  inh 

doanh, dịch vụ.  ên cạnh đó, muốn đ a các  ết quả nghiên cứu ứng dụng  hoa học và 

công nghệ đ ợc nhân rộng vào sản  uất và đ i sống và tạo thành các sản phẩm có chất 

l ợng cao để th ơng mại hóa, th  phải liên  ết với các doanh nghiệp lớn trong cả n ớc. Có 

cơ chế chính sách thu hút đầu t  đảm bảo vùng nguyên liệu đủ để  ây d ng các nhà máy 
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sản  uất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng th i, đẩy mạnh việc đăng  ý quyền S  hữu trí 

tuệ và tăng c  ng công tác quảng bá,  úc tiến th ơng mại t m  iếm thị tr  ng đầu ra, 

nhằm đ a các sản phẩm hàng hóa tiêu thụ,  uất  hẩu trên thị tr  ng trong và ngoài 

n ớc.Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

ĐỒNG CHÍ HỒ ĐẠI NAM - ỦY VIÊN BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY, TRƢỞNG 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THĂM CÁC CƠ SỞ Y TẾ NHÂN NGÀY THẦY 

THUỐC VIỆT NAM 

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng 

26/2, đồng chí Hồ Đại Nam- Uỷ viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ, Trƣởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, y bác sỹ và ngƣời 

lao động Sở Y tế và Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị. 

 

 Đ/c Tr  ng  an Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu d ơng và ghi nhận những nỗ l c của 

ngành y tế trong th i gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 và những tháng đầu năm 

2021 v ợt qua  hó  hăn, thách thách, nhất là s  ảnh h  ng nghiêm trọng của dịch bệnh 

Covid-19, nh ng các cán bộ, thầy thuốc của các bệnh viện, cơ s  y tế trong toàn tỉnh đã nỗ 

l c để hoàn thành tốt nhiệm vụ đ ợc giao, góp phần th c hiện thành công “mục tiêu  ép” 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1614355601949
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vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế -  ã hội. Đồng chí mong muốn 

cán bộ, nhân viên ngành y tế tiếp tục nâng cao y đức, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức  hoẻ nhân dân; đ c biệt theo dõi,  iểm soát tốt t nh h nh dịch bệnh, qua đó có 

giải pháp  ịp th i đáp ứng yêu cầu công tác chống dịch trong th i gian tới… 

Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí đã gửi những l i chúc tốt đẹp 

tới tập thể cán bộ, y bác sĩ của S  Y tế và Phòng Quản lý sức  hỏe cán bộ tỉnh Quảng Trị. 

Chúc đội ngũ y bác sỹ và ng  i lao động tiếp tục th c hiện tốt  nhiệm vụ đ ợc giao, góp 

phần quan trọng vào s  phát triển chung của tỉnh. Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Quảng Trị 

 

  

 

TÂN BINH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ LÊ ĐƢỜNG NHẬP NGŨ 
 

Ngày 28/2/2021, đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

dự lễ giao nhận quân tại thành phố Đông Hà. Tham dự còn có Thiếu tƣớng Trần 

Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh uỷ, Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo 

các địa phƣơng, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân cùng tham gia 

ngày hội tòng quân năm 2021. 

 

 Năm 2021,  tỉnh Quảng Trị đã tuyển chọn 950 công dân  u tú th c hiện nghĩa vụ 

quân s , trong đó huyện Hải Lăng 145 công dân; huyện Triệu Phong có 176 công dân; 

https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-ho-dai-nam-u%e1%bb%b7-vien-ban-thuo%cc%80ng-vu%cc%a3-tinh-u%e1%bb%b7-truong-ban-tuyen-giao-tinh-u%e1%bb%b7-tham-cac-co-so-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam
https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-ho-dai-nam-u%e1%bb%b7-vien-ban-thuo%cc%80ng-vu%cc%a3-tinh-u%e1%bb%b7-truong-ban-tuyen-giao-tinh-u%e1%bb%b7-tham-cac-co-so-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam
https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-ho-dai-nam-u%e1%bb%b7-vien-ban-thuo%cc%80ng-vu%cc%a3-tinh-u%e1%bb%b7-truong-ban-tuyen-giao-tinh-u%e1%bb%b7-tham-cac-co-so-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam
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huyện Vĩnh Linh 166 công dân; huyện Cam Lộ có 95 công dân; thành phố Đông Hà có 133 

công dân; huyện Đa rông có 68 công dân; huyện Gio Linh có 148 công dân; thị  ã Quảng 

Trị có 44 công dân và huyện H ớng Hóa có 145 công dân. 

Các thanh niên nhập ngũ đợt này đ ợc vào huấn luyện tại T ng cục Kỹ thuật; S  

đoàn 324; S  đoàn 968; Lữ đoàn 16, thuộc Quân  hu 4;  ộ Chỉ huy Quân s  tỉnh và  ộ 

Chỉ huy  ộ đội  iên phòng tỉnh; Công an tỉnh và các đơn vị K02, C10 -  ộ Công an. 

Tại bu i lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân  hu 4 đã t ng hoa chúc mừng 

và động viên các công dân lên đ  ng làm nhiệm vụ, quyết tâm  ây d ng và bảo vệ T  

quốc. Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

  

https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-ho-dai-nam-u%e1%bb%b7-vien-ban-thuo%cc%80ng-vu%cc%a3-tinh-u%e1%bb%b7-truong-ban-tuyen-giao-tinh-u%e1%bb%b7-tham-cac-co-so-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam
https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1614489146649
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU 

XUÂN TÂN SỬU 2021 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THEO HÌNH THỨC TRỰC 

TUYẾN 

Sáng ngày 17/2/2021 (mùng 6 tết , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ 

chức gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 và triển khai nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ lãnh 

đạo, quản l  chủ chốt của cả hệ thống Học viện theo hình thức trực tuyến tại Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 Học viện trực thuộc. 

 

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  y viên  ộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch 

Hội đồng Lý luận Trung  ơng chúc mừng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, ng  i lao động Học viện nhân dịp 

 uân Tân Sửu 2021 

D  bu i g p m t và triển  hai nhiệm vụ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  y viên  ộ 

Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận 

Trung  ơng; các đồng chí Phó Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các th i  ỳ; 

lãnh đạo các t  chức đoàn thể chính trị –  ã hội, các đơn vị tr c thuộc Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh. Tại các điểm cầu Học viện tr c thuộc, d  bu i g p m t và triển 

 hai nhiệm vụ có các đồng chí trong  an Giám đốc Học viện, lãnh đạo các  hoa, phòng, 

ban tr c thuộc. 

G p m t đầu  uân năm mới và triển  hai nhiệm vụ là hoạt động th  ng  ỳ của Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19, Học viện đã hủy bỏ  ế hoạch này, thay vào đó, chỉ g p m t toàn thể cán bộ 

lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Học viện theo h nh thức tr c tuyến, đồng th i đảm bảo 

nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 
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Chào đón năm mới 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  y viên  ộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung  ơng gửi 

l i chúc mừng năm mới và đề nghị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị chuyển l i 

chúc của  an Giám đốc Học viện đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên và 

ng  i lao động trong toàn hệ thống Học viện. Chúc 1 năm mới Tân Sửu 2021 sức  hỏe, an 

lành, hạnh phúc và th c hiện  uất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà n ớc giao cho Học viện. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  y viên  ộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch 

Hội đồng Lý luận Trung  ơng tin t  ng b ớc sang năm 2021, toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, giảng viên và ng  i lao động Học viện với tinh thần trách nhiệm, t nh yêu và 

niềm t  hào là cán bộ, giảng viên Tr  ng Đảng sẽ tiếp tục đoàn  ết, gắn bó, chia sẻ, cộng 

đồng trách nhiệm, đóng góp lớn hơn vào s  phát triển của Học viện,  ứng đáng với s  tin 

cậy của Đảng và nhân dân. Nguồn:Cổng thông tin điện tử Học viện CTQG Hồ Chí Minh 

 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY NĂNG 

LƢỢNG ENI (ITALIA) 

 

Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Luca Dragonetti, Giám đốc điều hành Công 

ty Năng lƣợng ENI Việt Nam và đoàn công tác nhân dịp đoàn đến khảo sát, tìm hiểu 

về khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, kế hoạch triển khai dự án cảng biển Mỹ Thuỷ 

và các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị... Tham dự còn có đồng chí 

Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo các 

sở, ban ngành liên quan. 

https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-ho-dai-nam-u%e1%bb%b7-vien-ban-thuo%cc%80ng-vu%cc%a3-tinh-u%e1%bb%b7-truong-ban-tuyen-giao-tinh-u%e1%bb%b7-tham-cac-co-so-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam
https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31114
https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31114


17 
 

 

Tại bu i tiếp và làm việc, ông Luca Dragonetti, Giám đốc điều hành Công ty Năng 

l ợng ENI Việt Nam cho biết, tiếp theo thành công của bu i làm việc đầu tiên với lãnh đạo 

tỉnh Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn công tác đã chính thức tới t m hiểu,  hảo 

sát một số lĩnh v c và giới thiệu với tỉnh Quảng Trị, đ c biệt trong lĩnh v c năng l ợng. 

Công ty Năng l ợng ENI Việt Nam đang tiến hành thẩm l ợng trữ l ợng mỏ Kèn 

 ầu nh ng đang đẩy mạnh các công tác  ỹ thuật liên quan để có thể sớm đ a mỏ vào  hai 

thác trong giai đoạn 2024-2025.   

Trong  huôn  h  ch ơng tr nh công tác, trong ngày 25/2/2021, đoàn công tác Công 

ty Năng l ợng ENI Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ  hảo sát các d  án phát 

triển bền vững, phù hợp với Ch ơng tr nh mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên 

Hiệp quốc nh  trồng rừng, bảo tồn rừng, giảm  hí thải nhà  ính (REDD+);  hảo sát, tham 

quan những nơi có d  án trồng rừng, bảo vệ rừng (REDD+) và thăm di tích lịch sử Khe 

Sanh…  Nguồn:Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1614176317013

