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HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII; 

QUYẾT ĐỊNH 5 NỘI DUNG. 

Ngày 8/4/2021, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. UVTƢ Đảng, 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 chủ trì hội nghị. 

Tạo khí thế mới cho khởi đầu nhiệm kỳ mới 

Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số nội dung trọng tâm, soi chiếu với những mục tiêu, 

nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XVII, nhất là đối với các chỉ tiêu quan trọng, cốt 

lõi của nền kinh tế - xã hội, những dự báo sẽ khó đạt để tập trung lựa chọn được nhóm giải 

pháp có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh và bền vững trên cả 3 trụ cột 

về kinh tế, xã hội và môi trường để hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. Thảo luận tập 

trung vào mục tiêu tổng quát, tầm nhìn đến năm 2045 và một số mục tiêu cụ thể đề ra trong 

dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về chiến lược phát triển năng lượng, như 

phấn đấu phát triển các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 4.500 

MW, giai đoạn 2026 - 2030 từ 8.000 MW – 10.000 MW, sau năm 2030 có khoảng trên 

10.000 MW..., để tập trung thảo luận thật sâu, thật kỹ, xác định chính xác, phù hợp trong 

10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong chương trình hành động... Phát huy những kết 

quả đã đạt được, kỳ vọng cùng với sự cam kết mạnh mẽ của các cấp ủy đảng và người 

đứng đầu, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị sẽ thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 

“Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”, tạo khí thế mới cho khởi 

đầu của nhiệm kỳ mới. 

 Nhiều tin vui về các dự án động lực 

 Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trình bày kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng. Kế 

hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ tập trung triển khai đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu chủ 

yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành 

tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Trong đó quan tâm các 

chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,5 - 8%; thu 
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nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85-90 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 đạt 22.500 tỉ đồng; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

đến năm 2025 là 75,2%. 

 Hiện thực hóa các mục tiêu đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh trong những tháng đầu 

năm 2021 đã tập trung khống chế COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, được trung 

ương đánh giá cao. Đặc biệt, trong lĩnh vực thu hút đầu tư liên tiếp đón nhận tin vui các dự 

án động lực có tầm chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó 

là được Thủ tướng Chính phủ đưa vào bổ sung Quy hoạch điện VII dự án Trung tâm Điện 

khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500 MW và ủng hộ Quảng Trị phát triển thành 

trung tâm năng lượng điện khu vực miền Trung; phê duyệt chủ trương đầu tư khu công 

nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP); Bộ GTVT phê duyệt chi tiết Cảng hàng không 

Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030 và Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh 

Quảng Trị là cơ quan lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình cấp có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư dự án sân bay Quảng Trị theo hình thức đối tác công tư (PPP)… 

 Xây dựng tỉnh Quảng Trị thành trung tâm năng lƣợng 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng trình bày các nội dung đề xuất điều 

chỉnh Kế hoạch số 86 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Cần đổi mới tƣ duy, lề lối làm việc 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, về cơ bản, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh đã biểu thị sự đồng tình và nhất trí thông qua các nội dung do Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trình. Để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong 

thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các cấp, các 

ngành, nhất là người đứng đầu cần chủ động, sáng tạo, tiếp tục rà soát thật kỹ, xác định 

đúng các chỉ tiêu chủ yếu, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và 

những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá, khả thi cao để thực hiện. Chú 

trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng 

dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, phát triển bền vững. 
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 Ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 

2025, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp khắc phục hậu quả 

do đại dịch COVID-19 và thiên tai gây ra, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất 

kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các chương trình, dự án trọng điểm, các 

ngành, lĩnh vực đột phá để tạo đà tăng trưởng. Đồng thời, tiếp tục rà soát các công trình, dự 

án và năng lực của nhà đầu tư để xem xét, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp nhằm nâng 

cao hiệu quả thực hiện, tránh làm mất cơ hội kêu gọi đầu tư. 

Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị 

ĐOÀN ĐẠI SỨ ĐẶC MẠNH TOÀN QUYỀN NƢỚC CỘNG HÕA DÂN CHỦ NHÂN 

DÂN LÀO TẠI VIỆT NAM THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ. 

Ngày 08/04/2021, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nƣớc CHDCND Lào tại Việt 

Nam Sengphet Houngboungnuang cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh 

Quảng Trị. Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng tiếp 

và làm việc với đoàn. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã khái quát một số tình hình 

nổi bật và nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt 

là tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

hoàn thiện và kiện toàn bộ máy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 

tỉnh trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Quảng Trị sẽ nỗ lực phấn đấu phát triển 

để trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình cao của cả nước.  

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh những sáng kiến đã thực hiện thì mong muốn 

trong thời gian tới tỉnh Quảng Trị và các địa phương giáp biên giới với Quảng Trị sẽ tiếp 

tục nghiên cứu, triển khai các mô hình về lĩnh vực công tác Đảng, xây dựng chính quyền, 

hợp tác đầu tư; trong đó quan trọng là tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các 

lực lượng công an, quân sự và Nhân dân hai bên biên giới Việt - Lào, qua đó góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thông tin thêm, trong sự phát triển của tỉnh 

Quảng Trị trên nhiều lĩnh vực đã luôn xác định và đề cao mối quan hệ, hợp tác quan trọng 

với các tỉnh giáp biên giới của Lào như Savannakhet, Salavan. Đó không chỉ là sự hợp tác 

phát triển về kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, mối quan hệ gắn bó tốt 

https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-lan-thu-4-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-khoa-xvii-quyet-dinh-5-noi-dung-quan-trong
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đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa Quảng Trị và các địa phương giáp 

biên giới của Lào nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong thời gian qua dù trải 

qua nhiều khó khăn do thiên tai và dịch bệnh, nhưng tỉnh Quảng Trị và các tỉnh giáp biên 

của nước bạn Lào tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó và có những bước phát triển đáng 

mừng với nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, việc phát triển hợp tác với các tỉnh của 

nước bạn Lào thông qua các cửa khẩu quốc tế ngày càng phát triển. Đồng thời, mong muốn 

ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, có sự hỗ trợ, giúp đỡ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các 

địa phương của Lào với tỉnh Quảng Trị ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn 

trong tương lai. 

 Thay mặt đoàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 

tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lòng cảm kích khi nhận được sự đón tiếp 

chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; được thông tin một số thành tựu nổi bật 

của tỉnh trong thời gian qua. Đại sứ chúc mừng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại 

hội Đảng bộ tỉnh và tin chắc rằng với bộ máy lãnh đạo đã được kiện toàn sẽ dẫn dắt tỉnh 

Quảng Trị có những bước tiến mới và sớm trở thành tỉnh phát triển trong tương lai gần. 

 Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-doan-dai-su-dac-menh-toan-quyen-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-tai-viet-nam-tham-lam-viec-tai-tinh-quang-tri
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BÍ THƢ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA VIỆN KHOA HỌC 

THỦY LỢI VIỆT NAM 

Sáng ngày 14/4/2021, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí 

thƣ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Viện Khoa học Thủy lợi Việt 

Nam do Giáo sƣ, Tiến sĩ Trần Đình Hòa, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt 

Nam làm Trƣởng đoàn. Tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh 

ủy, các sở: Kế hoạch & Đầu tƣ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các nội dung hợp tác giữa Viện Khoa học 

Thủy lợi Việt Nam với tỉnh Quảng Trị, nhất là các ứng dụng quản lý sử dụng nguồn nước 

trong quá trình xây dựng quy hoạch của tỉnh. Đồng thời, mong muốn Viện Khoa học Thủy 

lợi Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh các nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các đề tài cấp Nhà nước. 

Để có các cơ chế, chính sách về phát triển thủy lợi trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu cho tỉnh các chính sách cụ thể trong việc 

quản lý, sử dụng và bảo đảm an ninh nguồn nước, góp phần cho sự phát triển bền vững của 

tỉnh. 

Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị  

https://tinhuyquangtri.vn/bi-thu-tinh-uy-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-vien-khoa-hoc-thuy-loi-viet-nam
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BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ: GIÁM SÁT TỔ CHỨC ĐẢNG 

TRỰC THUỘC VỀ XÂY DỰNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC 

SAU ĐẠI HỘI 

Thực hiện kế hoạch giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về việc tổ 

chức quán triệt và xây dựng chƣơng trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 

đảng bộ các cấp; xây dựng quy chế làm việc và chƣơng trình công tác, chƣơng trình 

kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ; phân công trách nhiệm trong cấp uỷ sau đại 

hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, 

đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử), hôm nay 13/4/2021, 

Đoàn giám sát số 1 của Ban Thƣờng vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thƣ Tỉnh ủy Lê Quang 

Tùng làm trƣởng đoàn làm việc với BTV Huyện ủy Hải Lăng và BTV Đảng ủy Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn giám sát số 2 do Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trƣởng đoàn làm việc với BTV 

Huyện ủy Triệu Phong. Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng, Trƣởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng, 

Trƣởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân cùng tham 

 Kết luận buổi giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu BTV Huyện ủy Hải 

Lăng triển khai thực hiện chương trình hành động đồng bộ, hiệu quả. Huy động cả hệ 

thống chính trị tập trung thực hiện công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Hải Lăng cần tiếp 

tục tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của trung ương. Về công tác bầu cử, BTV 

Huyện uỷ Hải Lăng và cấp ủy các cấp cần nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đây 

là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 

tỉnh tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sâu rộng trong 

cán bộ, đảng viên, đi đôi với triển khai có hiệu quả chương trình hành động. Rà soát lại và 

bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với thực tiễn công tác. Đối với công tác bầu 

cử, Đảng ủy Khối cần tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đạt 

hiệu quả cao nhất. 

  Đối với BTV Huyện ủy Triệu Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn 

Đăng Quang đề nghị cần tập trung đề ra các giải pháp mang tính đột phá để lãnh đạo xây 

dựng huyện nông thôn mới, qua đó tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm 
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chắc mục đích, mục tiêu và lộ trình hoàn thành để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực 

hiện. Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo để 

đảm bảo kế hoạch đề ra. Chủ động quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhưng 

phải tích hợp cho được với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh. Quy chế 

làm việc của BTV, BCH Đảng bộ huyện phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với chính 

quyền để hoạt động của chính quyền đúng luật, hiệu quả. Chương trình KT, GS của cấp ủy 

và UBKT Huyện ủy cần tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai ở các 

địa phương trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền để thực 

hiện theo sự lãnh đạo của Đảng được thông suốt, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo tốt công tác 

bầu cử. 

  Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị  

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BTV TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BTV CÁC HUYỆN ỦY 

   Ngày14/4/2021, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thƣờng vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thƣ 

Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm trƣởng đoàn; Đoàn giám sát số 2 do Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trƣởng đoàn; Đoàn 

giám sát số 3 do Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng làm trƣởng 

đoàn làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh; BTV Huyện ủy các huyện: Vĩnh Linh, Gio 

Linh, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ về việc tổ chức quán triệt và xây dựng chƣơng 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng quy chế làm việc và chƣơng trình công tác, 

chƣơng trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; phân công trách nhiệm trong 

cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại 

biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử). Các 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy cùng tham dự làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Vĩnh Linh chú trọng thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác, từ đó tìm ra những 

điểm mới, cách làm hay để phát huy, nhân rộng; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu 

cử đạt thành công về mọi mặt, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-tri-giam-sat-to-chuc-dang-truc-thuoc-ve-xay-dung-cac-chuong-trinh-quy-che-lam-viec-sau-dai-hoi
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị BTV Huyện ủy Gio 

Linh rà soát các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để lãnh đạo 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Theo đó, 

BTV Huyện ủy phải xác định cho được tình hình và nhiệm vụ của huyện hiện nay là đẩy 

mạnh xây dựng nông thôn mới ở 7 xã còn lại, đồng thời xác định các tiêu chí chưa đạt để 

có giải pháp, lộ trình thực hiện đạt huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Trong quy 

hoạch phải xác định được đâu là vùng du lịch, đâu là vùng kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp, 

công nghiệp, vùng đô thị. Việc quy hoạch kinh tế- xã hội phải xác định 10 năm tới huyện 

Gio Linh đạt được như thế nào, trong đó lưu ý đến công tác quy hoạch sân bay Gio Linh, 

khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Quy hoạch sử dụng đất đi đôi quy hoạch vùng Gio 

Linh để xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện dự án số hóa bản đồ địa chính để 

thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng đất đạt hiệu quả cao. Tăng cường vai trò lãnh đạo, 

chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như tăng cường tuyên truyền để cuộc bầu cử diễn 

ra an toàn, thành công. 

 Đối với BTV Huyện ủy Đakrông, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị cần 

cụ thể hóa chương trình hành động, tạo sự chuyển biến từ ý thức đến hành động một cách 

quyết liệt, cụ thể hơn theo từng quý, từng năm. Địa phương cần bám sát và thực hiện tốt 

các chương trình mục tiêu trên địa bàn nhằm thúc đẩy, nâng cao đời sống của người dân. 

Quan tâm hơn đến vấn đề giảm nghèo và xóa nhà tạm bợ. Cần có nghị quyết về phát triển 

nông nghiệp, xây dựng các mô hình cụ thể, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. Là địa 

phương có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy, trong quá trình phát triển 

huyện Đakrông cần quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc, các lễ hội văn hóa. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Đakrông cần tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ của UBND tỉnh giao; tăng cường cải cách hành chính; bảo tồn và phát huy giá trị các di 

tích lịch sử cách mạng trên địa bàn. 

 Đối với BTV Huyện ủy huyện đảo Cồn Cỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho 

rằng, để thực hiện tốt nghị quyết đại hội, BTV Huyện ủy huyện đảo cần cụ thể hóa những 

công việc trọng tâm, trọng điểm trong chương trình hành động, làm rõ đầu việc, đảm bảo 

chất lượng, từ đó tạo sự chuyển biến về KT – XH, QP - AN tại địa phương. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của 

huyện đảo là giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời xây dựng Cồn Cỏ trở thành đảo du 

lịch, có nhiều địa điểm hấp dẫn để thu hút du khách. 
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 Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện đảo Cồn Cỏ một số vấn đề về phát triển các 

loại cây dược liệu, bảo tồn và bảo vệ rừng tự nhiên trên đảo; quan tâm đến việc bảo tồn, 

khai thác bền vững và nâng giá trị nguồn hải sản trên đảo. Tập trung thực hiện tốt công tác 

bầu cử trong thời gian tới. 

  Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị   

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ: PHÁT ĐỘNG “THÁNG CÔNG NHÂN” 

VÀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG” NĂM 2021 

Ngày 26/4/2021, tại Nhà máy MDF2, Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị (Khu 

công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng 

Công nhân” và “Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” năm 

2021. Đồng chí Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn 

Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ phát động. 

Tại buổi lễ hơn 450 đoàn viên, người lao động (NLĐ) đại diện cho công nhân lao 

động tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã được ôn lại nguồn gốc ra đời và ý 

nghĩa của “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ”; những lợi ích mà 

“Tháng Công nhân” đem lại cho NLĐ.   

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, 

trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của địa phương và kế hoạch phát triển của doanh 

nghiệp phải gắn liền với sự xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, lao động, quan tâm đến 

lợi ích thiết thực của NLĐ. Các cấp chính quyền cần chủ động triển khai thực hiện tốt Luật 

ATVSLĐ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ ở các doanh nghiệp… 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích 

về thực hiện công tác ATVSLĐ và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chăm lo chế độ, 

chính sách, lợi ích cho đoàn viên, NLĐ giai đoạn 2016-2020. Ban Thường vụ Liên đoàn 

lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 27 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao 

động khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 1,1 tỉ đồng.  

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Trị  

https://tinhuyquangtri.vn/-doan-giam-sat-cua-btv-tinh-uy-lam-viec-voi-btv-cac-huyen-uy
https://tinhuyquangtri.vn/tinh-quang-tri-phat-dong-%E2%80%9Cthang-cong-nhan%E2%80%9D-va-%E2%80%9Cthang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong%E2%80%9D-nam-2021
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HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 

LẦN THỨ VII, KHU VỰC PHÍA BẮC 

Sáng 14/4/2021, tại Trƣờng Chính trị Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Lễ 

khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trƣờng chính trị tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng, trƣờng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ƣơng lần 

thứ VII – khu vực phía Bắc. 

 Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 

đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; 

Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban 

Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Phó 

Giám đốc Học viện. 

  Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII thu hút sự 

tham dự của 140 thí sinh là các giảng viên đến từ 74 trường chính trị, trường bộ, ngành 

trên toàn quốc, chia thành hai khu vực. Khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) tổ chức tại tỉnh 

tại Bắc Ninh, từ ngày 14 đến 16-4; khu vực phía Nam tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

từ ngày 27 đến 29-4. Riêng hội thi khu vực phía bắc thu hút 75 giảng viên của 40 trường 

(trong đó 66 thí sinh của 31 trường chính trị và 9 thí sinh của 9 trường bộ, ngành) tham gia. 

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham gia Hội thi có TS, GVC Lê Thị Hương. 

  Tại Hội thi, các thí sinh tham gia ba nội dung thi, gồm: thi giáo án, thi viết và thi 

giảng. Kết quả bài thi là điểm trung bình của ba phần thi, trong đó, phần thi giảng được 

tính điểm hệ số 3. 
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Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ 
khai mạc Hội thi 

  Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thi, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Hội thi, khẳng định việc tổ 

chức Hội thi là cơ sở quan trọng để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nắm bắt cụ 

thể hơn nhu cầu và tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ giảng viên của các trường; 

nghiên cứu, rút kinh nghiệm, xây dựng, hướng dẫn, thống nhất quản lý và đổi mới nội 

dung chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, học tập; bổ sung quy chế, đào tạo, 

bồi dưỡng giảng viên…, góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực hơn nhiệm vụ 

hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cho các trường chính trị, 

các trường bộ ngành. Đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi phát huy tinh thần 

trách nhiệm, bảo đảm Hội thi an toàn, khách quan, chính xác, đúng tiến độ và thời gian quy 

định. Các thí sinh nên coi đây là cơ hội phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm chuyên 

môn của mình thực hiện tốt nội dung bài giảng trong Hội thi, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 

những quy định và kế hoạch của Hội thi. 

http://smot.bvhttdl.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/0234-scaled.jpg
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Ban tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi 

  Để Hội thi đạt kết quả tốt, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề 

nghị những thí sinh của Hội thi thể hiện tài năng, phát huy khả năng, kinh nghiệm chuyên 

môn của mình để thực hiện tốt nội dung bài giảng, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy 

định và kế hoạch của Hội thi. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Hội đồng Giám khảo hội thi 

cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt việc chấm thi, bảo đảm đánh giá theo đúng 

Quy chế Hội thi. 

  Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 2005 đến nay. Qua sáu kỳ Hội thi đã góp phần 

phát hiện nhiều giảng viên giỏi trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của mỗi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smot.bvhttdl.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/IMG_0415-scaled.jpg
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Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động của Hội thi: 

 

Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4 

 

Thí sinh tham dự phần thi viết diễn ra vào chiều ngày 14/4 
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Thí sinh tham dự phần thi giảng với lớp học giả định theo quy định của Ban Tổ chức 

 

Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành 



17 
 

 

Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành 

 

Lớp học giả định được thành lập theo quy định của Ban Tổ chức để đảm bảo các yêu cầu, 
điều kiện giúp thí sinh hoàn thành tốt phần thi 
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Học viên trong lớp học giả định tham gia tương tác, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của 

giảng viên 

 

Học viên trong lớp học giả định tham gia tương tác, trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của 

giảng viên 

 

Hội đồng giám khảo được thành lập theo từng chuyên ngành 
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  Báo cáo tổng kết Hội thi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Nguyễn Duy Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi khẳng định: Hội thi đã thành công tốt đẹp 

và thực hiện đúng Quy chế, đúng Kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn. Các 

thành viên Hội đồng Giám khảo đã làm việc khẩn trương, tích cực với trách nhiệm chuyên 

môn cao; chấm giáo án, chấm thi viết, chấm giảng bài trên lớp bảo đảm khách quan, trung 

thực. Trên cơ sở đó đã lựa chọn, phát hiện được những giảng viên dạy giỏi, dạy giỏi xuất 

sắc. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh Bắc Ninh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh và các sở, ban, 

ngành của tỉnh đã sớm chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, dành các điều kiện tốt nhất 

phục vụ Hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện cho Hội thi diễn ra thuận lợi 

và thành công. Kết quả, 72/75 giảng viên dự thi đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, trong đó 

20 đồng chí đạt loại xuất sắc.  

  Phát biểu bế mạc Hội thi, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao Ban Chỉ đạo, Ban Tổ 

chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký đã làm việc công tâm, đầy trách nhiệm cũng như sự 

hào hứng của các thí sinh góp phần vào thành công Hội thi. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả 
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của Hội thi đã phản ánh chủ trương đúng là: Muốn có học viên giỏi phải có giảng viên giỏi. 

Và Hội thi là một hình thức để Học viện đánh giá chất lượng giảng viên đồng thời mở ra 

cơ hội để các giảng viên được khẳng định, thể hiện năng lực của mình. Hội thi cũng tạo 

điều kiện để giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường cán bộ của các bộ, 

ngành Trung ương học hỏi kinh nghiệm lên lớp, hoàn thiện bổ sung cả về kiến thức lẫn 

phương pháp, kỹ năng giảng dạy.  

 

  Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn 

Xuân Thắng yêu cầu: Với vinh dự, trách nhiệm của mình, mỗi giảng viên đã được công 

nhận là giảng viên dạy giỏi tại Hội thi cần tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp 

vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, trở thành những hạt nhân nòng cốt, 

giảng viên mẫu mực, có uy tín cao của mỗi trường, có sức lan toả mạnh mẽ đối với đồng 

nghiệp và học viên. Các trường chính trị cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy phong trào “dạy 

tốt, học tốt”, với phương châm thi đua là “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - 

Hiệu quả” để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa 

học, tổng kết thực tiễn; có kế hoạch cụ thể và duy trì nền nếp tổ chức hoạt động thao giảng, 

dự giờ, tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, nghiệp 

vụ sư phạm. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao sự 

quan tâm của Tỉnh ủy Bắc Ninh, chính quyền và các cơ quan, địa phương của tỉnh, Trường 

Chính trị Nguyễn văn Cừ đã phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất góp phần để Hội thi thành 

công tốt đẹp. 
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  Tại lễ Bế mạc, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng 

Bằng khen của Học viện cho 20 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên xuất sắc” và trao 

Bằng chứng nhận cho 52 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi .  

Nguồn: Cổng thông tin Học viện CTQG Hồ Chí Minh 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31329

