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TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU NHẬM CHỨC CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH 

 Chiều       đ ng ch  Phạ  Minh Ch nh  Thủ tướng Ch nh phủ nhiệ         -      t  tháng 

        đã được Qu c h i bầu giữ chức Thủ tướng Ch nh phủ nhiệ         -      Sau  hi tu  n 

thệ nhậ  chức trước Qu c h i và c  tri  Thủ tướng Ch nh phủ Phạ  Minh Ch nh đã c  bài phát 

biểu nhậ  chức  Cổng Thông tin điện t  Học viện Ch nh trị  hu vực I trân trọng giới thiệu toàn 

văn bài phát biểu của Thủ tướng Phạ  Minh Chính. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức 

  

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam! 

Kính thưa Chủ tọa phiên họp! 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội! 

Thưa đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước! 

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Thủ 

tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Tôi nhận thức rằng, đây là vinh dự lớn lao, 
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đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính 

phủ, trước đồng bào cử tri cả nước. 

Trong giờ phút trang nghiêm này, cho phép tôi thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; xin tri ân 

các bậc lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt 

sĩ, thương binh, bệnh binh; đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở 

nước ngoài, đã làm nên những kỳ tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời 

kỳ, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các 

đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ, thành 

viên Chính phủ tiền nhiệm; chân thành cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ của các vị 

đại biểu Quốc hội, của đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; của các 

nước bạn bè, tổ chức quốc tế đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua. 

Kính thưa Quốc hội và đồng bào, đồng chí! 

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh 

nghiệm quý báu, bài học hay của Chính phủ qua các thời kỳ; xây dựng Chính phủ và chính 

quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng 

động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên 

hết, trước hết; “dân là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính 

đáng của Nhân dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quan 

điểm, tư tưởng chỉ đạo, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp 

mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra; trong 

đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; Đảng, 

Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với Nhân dân những khó khăn, vất vả cả về tinh thần và vật chất khi 



5 
 

phải tiến hành phong tỏa, cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo “chống dịch như chống giặc” và vì mục 

tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh, an toàn của nhân dân; nhiệm vụ cấp bách, quan trọng 

hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện 

pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, 

tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và 

tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của Nhân dân để chống dịch 

thành công; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; tiếp tục xây dựng, đề 

xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay. 

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Chính phủ và 

chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân 

dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Có biện pháp cụ thể để cải cách mạnh mẽ nền hành chính 

quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội; khuyến 

khích, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến, đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới; đồng thời tăng 

cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Phát huy tính chủ động, năng 

động sáng tạo ở các cấp; xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể để kiên quyết, kiên 

trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, 

hách dịch, xa dân; xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa. Trước hết, chủ động phát hiện, tháo gỡ theo thẩm quyền những ”rào cản”, 

“điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế. Cơ 

cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao khả năng thích ứng và 

sức chống chịu của nền kinh tế trong mọi điều kiện trên cơ sở phát huy cao độ tinh thần tự 

lực, tự cường, nội lực là cơ bản, quyết định, tranh thủ ngoại lực là quan trọng, cần 
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thiết; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ. Huy động, 

quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh hợp tác 

công - tư, sử dụng nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài Nhà nước, 

trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh 

nghiệp. Tích cực hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, 

công bằng, bình đẳng cho các thành phần kinh tế, chủ thể sản xuất kinh doanh và người 

dân. Tập trung rà soát và đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả những tổ chức tín 

dụng yếu kém, các dự án, công trình thua lỗ kéo dài; tích cực khắc phục những hạn chế, bất 

cập và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn 

với phát triển kinh tế xanh, kinh tế nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược 

đồng bộ hiện đại nhưng có trọng tâm, trọng điểm; phân bổ nguồn lực, giải quyết hài hòa, 

hợp lý, hiệu quả giữa các vùng phát triển động lực với những vùng còn nhiều khó khăn 

thách thức, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo. Xây dựng kế hoạch nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh mẽ giáo dục đào tạo, khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

của nền kinh tế; xây dựng và hiện thực hóa chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển 

kinh tế số, xã hội số nhằm tạo động lực phát triển mới. 

Đẩy mạnh phát triển văn hóa-xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội hài hòa với 

phát triển kinh tế. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy truyền thống, lịch sử hào hùng; xây dựng 

nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; xác định đây là những nguồn lực quan trọng cho phát 

triển đất nước. Lấy con người là trung tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất, vừa là động 

lực quan trọng nhất của sự phát triển. Tuyệt đối không “hy sinh” tiến bộ, công bằng xã hội, 

giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chú trọng 
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chăm lo, nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo thực chất, bền vững. Phát 

huy ưu thế dân số vàng và chủ động thích ứng với xu thế già hoá dân số của đất nước ta. 

Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu 

tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của 

Tổ quốc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh con người. Cụ thể hóa 

thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực 

hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành 

viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền 

lãnh thổ, biển đảo bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ vững môi trường 

hoà bình, ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới. 

Kính thưa Quốc hội và đồng bào, đồng chí! 

Chính phủ và cá nhân tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ 

Nhân dân, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy 

định, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Đồng thời, luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV tin tưởng và mong muốn sẽ 

luôn nhận được sự giám sát, hỗ trợ và ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, của Quốc 

hội, Chủ tịch nước, các cơ quan Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị-xã hội, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cơ quan thông tấn báo chí; 

đồng bào trong và ngoài nước để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành trọng trách 

cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. 

Kính thưa Quốc hội và đồng bào, đồng chí! 

Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước mạnh khỏe, 

hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Tôi xin chúc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nguồn:https://hcma1.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=26289&CateID=0  

https://hcma1.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=26289&CateID=0
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BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG: XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ 

NHIỆM VỤ HẾT SỨC QUAN TRỌNG 

Ngày           B  thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng dự h i nghị sơ  ết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 

tháng đầu nă  và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cu i nă        Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh 

ủ  Phan Văn Phụng chủ trì h i nghị. 

Nhiệ  vụ thời gian tới 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây 

dựng Đảng có vai trò hết sức quan trọng, liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, từng tổ 

chức trong hệ thống chính trị. Vì vậy, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức 

xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu tổ chức thi tuyển chức 

danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Giám đốc Sở Công thương và Phó 

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra. Tham mưu thường 

vụ cấp ủy về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, 

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây 

dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

 Kết quả đạt được   tháng đầu nă  
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Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm, với khối lượng công việc lớn, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy tinh thần cộng đồng trách 

nhiệm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa hoàn thành các 

nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nổi bật là tích cực tham mưu thực hiện tốt các đề 

tài, đề án, quy định, chỉ thị, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy; sơ 

kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết lớn và tham gia có chất lượng dự thảo các văn bản 

của trung ương, của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức và 

theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. 

 Tập trung tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các chức danh 

lãnh đạo chính quyền chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng 

thuận cao. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng. Khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình toàn khóa, 

chương trình công tác năm 2021 về tổ chức xây dựng Đảng với những nội dung quan 

trọng, cấp thiết, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; cụ thể hóa, 

sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng 

Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 

thí điểm thi tuyển cấp phó các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, lần đầu tiên thực hiện tại 

Quảng Trị. Tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về đẩy mạnh công tác 

phát triển đảng viên trong tình hình mới. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 

vẫn còn một số hạn chế. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, điều hành và thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ có nơi, có lúc còn 

chậm. Công tác kết nạp đảng viên chưa được cấp ủy các cấp quan tâm đúng mức, dẫn đến 

tỉ lệ kết nạp chung của tỉnh đạt thấp... 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn 

trong quá trình tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác tạo nguồn, quy 

hoạch cán bộ và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. 

  
Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-xay-dung-dang-la-nhiem-vu-het-

suc-quan-trong 

https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-xay-dung-dang-la-nhiem-vu-het-suc-quan-trong
https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-xay-dung-dang-la-nhiem-vu-het-suc-quan-trong
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BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ CHỈ ĐẠO MỘT SỐ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM 

Ngày 05         Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cu c họp để chỉ đạo m t s  dự án đầu tư trọng 

điể  tr n địa bàn  Ph  B  thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủ  vi n Ban Thường vụ Tỉnh ủ ; lãnh đạo UBND tỉnh 

tham dự cu c họp. 

Cần xâ  dựng đề án phát triển năng lượng tái tạo 

 Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin về các dự án: Nhà máy Điện gió 

Hướng Hiệp 2, Nhà máy Điện gió Hướng Hiệp 3 và Nhà máy Điện gió Hướng Linh 5. Các 

dự án trên có công suất 30 MW/nhà máy với tổng diện tích đất sử dụng dự kiến 41,39 ha ở 

huyện Hướng Hóa và huyện Đakrông.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao nỗ lực của 

UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thu hút các dự án 

đầu tư, trong đó có 4 dự án điện gió. Đồng ý với chủ trương triển khai các dự án điện gió 

nêu trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình thực hiện cần phải xây 

dựng đề án về phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; chú ý đến việc nghiên cứu 

tổng thể về tác động môi trường của các dự án điện gió; đảm bảo sinh kế lâu dài cho người 

dân… Đối với Dự án Nhà máy Điện gió Hải Anh, phải lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng về 

việc triển khai dự án vì liên quan đến diện tích đất ở khu vực biên giới. 

 Y u cầu bổ sung   tu ến đường quan trọng vào qu  hoạch 

 Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 - 2030 của 4 huyện ven biển gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. 

Thực hiện  chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương, trình thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Đến nay, 

các đơn vị đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, có 2 đơn vị đã hoàn thành quy hoạch và được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

 UBND tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thu hồi đất trong vùng phụ cận các dự 

án đường giao thông chính, có khả năng sinh lợi cao để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, 

tạo nguồn thu cho ngân sách cũng như chỉnh trang khu dân cư dọc các tuyến đường; thống 

nhất chủ trương chưa quy hoạch tuyến đường sắt Cửa Việt – Lao Bảo trong giai đoạn từ 
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nay đến năm 2030; cho ý kiến liên quan đến quy hoạch ti tan, cát trắng và đất quốc 

phòng… 

 

 

Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang khẳng định, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 về cơ 

bản đáp ứng yêu cầu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ 

đạo các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch hai 

công trình lớn là tuyến đường Hùng Vương nối dài vào phía tây huyện Triệu Phong và 

tuyến đường kết nối từ Đông Hà về Khu kinh tế Đông Nam, kéo ra xã Vĩnh Thái, huyện 

Vĩnh Linh. 

  

Về đề xuất của UBND tỉnh xem xét cho Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản 

Hưng Phát Quảng Trị xây dựng nhà máy tuyển rửa cát phục vụ nguyên liệu cho nhà máy 

gạch không nung polimer Bến Hải và cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các ngành công 

nghiệp trong nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương để UBND 

tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp lập dự án mới. 

  
Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-tri-chi-dao-mot-so-du-an-dau-tu-

trong-diem 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-tri-chi-dao-mot-so-du-an-dau-tu-trong-diem
https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-tri-chi-dao-mot-so-du-an-dau-tu-trong-diem
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TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV 

VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

Ngày 15/7/2021, H i đ ng Bầu c  qu c gia tổ chức h i nghị trực tuyến toàn qu c tổng kết công tác 

bầu c  đại biểu Qu c h i  h a XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm k  2021 - 2026. Chủ tịch Qu c 

h i, Chủ tịch H i đ ng Bầu c  qu c gia Vương Đình Huệ chủ trì h i nghị  B  thư Tỉnh ủy Lê Quang 

Tùng và các Ủ  vi n Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự h i nghị tại điểm cầu Quảng Trị. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cuộc bầu cử 

đã thành công tốt đẹp, dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu 

Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động của cơ 

quan dân cử, phát huy đầy đủ, tích cực trách nhiệm của mình theo Hiến pháp và pháp luật, 

luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của Nhân dân, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm 

cho bộ máy nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 Theo đánh giá của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử lần này có số lượng cử 

tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với trên 69,5 triệu cử tri và tổng số cử tri đã tham gia 
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bỏ phiếu hơn 69,24 triệu người (đạt 99,6%). Với gần 70 triệu lá phiếu tại 84.914 khu vực 

bỏ phiếu, cử tri đã sáng suốt bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu 

HĐND cấp tỉnh, huyện, xã. Cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chủ động, 

chuyên nghiệp, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao, nắm bắt nhanh nhạy, xử lý kịp 

thời, linh hoạt đúng pháp luật trong mọi tình huống phát sinh. Tình hình an ninh trật tự, an 

toàn xã hội được đảm bảo, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với cuộc bầu 

cử trước. 

 Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. 

Các đại biểu được bầu đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu hợp lý, tỉ lệ đại biểu kiêm 

nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp giảm, tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên 

trách tăng. Tỉ lệ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trúng cử là người dân tộc thiểu 

số, phụ nữ đạt cao; trình độ chuyên môn của các đại biểu trúng cử các cấp cao hơn so với 

nhiệm kỳ trước. 

Cùng với việc đánh giá một cách toàn diện về những kết quả đạt được, hội nghị đã 

tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc bầu 

cử, tìm ra nguyên nhân để từ đó đúc kết thành những kinh nghiệm và bài học cho các kỳ 

bầu cử tiếp theo. 

Nguồn: https://tinhuyquangtri.vn/-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-

bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tinhuyquangtri.vn/-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026
https://tinhuyquangtri.vn/-tong-ket-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026
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HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 5: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH 

TẾ-XÃ HỘI   THÁNG ĐẦU NĂM  BÀN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ- XÃ HỘI   THÁNG CUỐI NĂM      VÀ MỘT SỐ NỘI 

DUNG TRỌNG TÂM 

Ngà             Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức h i nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 để đánh giá tình hình 

kinh tế - xã h i   tháng đầu nă  và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cu i nă      ; bổ sung Chương 

trình công tác toàn  h a  Chương trình hành đ ng thực hiện Nghị quyết Đại h i Đảng toàn qu c 

lần thứ XIII và Nghị quyết Đại h i Đảng b  tỉnh lần thứ XVII. 

 

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến tình hình phục hồi, tái 

thiết sản xuất sau thiên tai; kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cơ sở 

huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 đạt 22.000 tỉ đồng; kế hoạch đẩy nhanh giải 

ngân vốn đầu tư công; làm thế nào thúc đẩy các dự án lớn tạo đột phá phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh như FLC, T&T, các dự án điện gió...; tình hình quy hoạch sử dụng đất, khai 

thác khoáng sản, vật liệu san lấp thực hiện các dự án đầu tư; giải pháp xây dựng nguồn thu 

cao, mang tính bền vững; về thực hiện tái định cư, giải phóng mặt bằng, cắm mốc quy 

hoạch thực hiện dự án Cảng hàng không Quảng Trị; về đề xuất ưu tiên tiêm phòng Covid-

19 cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp theo hướng xã hội hóa; tỉnh bổ sung 
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thêm chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược..., cùng các nội dung liên quan về bổ sung, 

điều chỉnh Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình công tác toàn khóa 

của Tỉnh ủy. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn 

mạnh yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường chất vấn, trao đổi trong các hội nghị của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua đó tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn, tập trung trí tuệ để 

lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tỉnh ủy viên tiếp tục nêu cao trách nhiệm, quyết 

tâm thực hiện chủ đề năm 2021 “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng 

trưởng”, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống COVID-19, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội.  Đẩy nhanh thực hiện các dự án động lực: Cảng hàng không 

Quảng Trị, đường ven biển, nhà máy điện khí LNG Hải Lăng... Tập trung công tác giải 

phóng mặt bằng thực hiện các dự án động lực, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo ổn 

định đời sống Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Về điều chỉnh, bổ sung các 

nội dung Chương trình hành động và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Tỉnh ủy thống nhất các nội dung xây dựng trước đó, chỉ điều 

chỉnh và bổ sung thêm cho phù hợp với tình hình mới, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc 

sống.  

 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-5-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-

dau-nam-ban-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-6-thang-cuoi-nam-2021-va-mot-so-noi-dung-trong-tam 

 

 

 

 

  

https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-5-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-ban-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-6-thang-cuoi-nam-2021-va-mot-so-noi-dung-trong-tam
https://tinhuyquangtri.vn/-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-5-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-6-thang-dau-nam-ban-giai-phap-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-6-thang-cuoi-nam-2021-va-mot-so-noi-dung-trong-tam
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA  XỬ LÝ CÁC VỤ 

ÁN TRỌNG ĐIỂM 

Đ  là chỉ đạo của Ph  B  thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tại 

h i nghị giao ban công tác n i chính quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2021 vào chiều 20/7/2021. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Nhiệm vụ quý 

III/2021, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cơ quan khối nội chính tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các chủ trương của trung ương, tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, 

chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao chất 

lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, vụ án tham 

nhũng, kinh tế; tội phạm về ma túy, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội 

phạm công nghệ cao, đặc biệt  giảm dần tội phạm về ma túy. 

 

 

 Trong quý II/2021, tội phạm và vi phạm về trật tự xã hội tăng, xảy ra 77 vụ, làm 

chết 1 người, bị thương 26 người, thiệt hại tài sản khoảng 789 triệu đồng (tăng 24 vụ, 5 

người bị thương so với quý I/2021). Tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Các đối tượng phạm tội hoạt động ngày càng tinh vi, quy mô tổ chức ngày càng 

chặt chẽ. Hiện có 104/125 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tệ nạn ma túy. 
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 Tính đến ngày 14/6/2021, toàn tỉnh có 1.791 người nghiện và sử dụng ma túy có 

trong hồ sơ quản lý (tăng 6 người so với quý I/2021). Về cháy nổ, xảy ra 24 vụ cháy, làm 

chết 1 người, thiệt hại tài sản hơn 4 tỉ đồng, tăng 15 vụ so với quý I/2021. Công tác phòng 

chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chú trọng lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện; tích cực chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, giải 

quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân về tiêu cực, tham nhũng. 

  Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vụ việc đã giải quyết, các 

vụ việc còn vướng mắc, cần chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.  

Nguồn: https://tinhuyquangtri.vn/Article/ViewList.aspx?pageid=378&mid=2541&pagenumber=2 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG 

CHÍNH SÁCH 

Nhân kỷ niệ     nă  Ngà  Thương binh-Liệt sĩ        9  -2021), chiều nay 23/7/2021, Chủ tịch 

UBND tỉnh Võ Văn Hưng đến thă  và trao tặng quà cho các đ i tượng chính sách, g m: ông 

Nguyễn Đình Khai  thương binh 3    ở thôn Kim Đâu và bà Ngu ễn Thị Táo, vợ liệt sĩ Ngu ễn Xuân 

Ưu ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam L ; bà Mai Thị Con, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Khu 

ph      Phường 5, thành ph  Đông Hà  

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ân cần hỏi thăm sức 

khỏe, tình hình kinh tế, hoàn cảnh gia đình của các đối tượng chính sách; bày tỏ lòng tri ân 

với những người có công với cách mạng đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh 

giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; chúc các gia đình chính sách có nhiều sức khỏe, 

xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, làm tốt công tác thờ cúng liệt sĩ và chăm 

sóc những người có công với đất nước. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh, các 

địa phương luôn quan tâm chăm lo và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những 

người có công với đất nước và thân nhân các gia đình chính sách nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

https://tinhuyquangtri.vn/Article/ViewList.aspx?pageid=378&mid=2541&pagenumber=2
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* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng đi thăm, tặng quà cho các 

đối tượng chính sách tại huyện Cam Lộ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 

27/7 (1974 – 2021).   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ đã đến thăm, 

tặng quà cho các đối tượng chính sách là: Bà Tạ Thị Hồng Phấn, thương binh 1/4, 

hiện sống tại khu phố An Hưng, thị trấn Cam Lộ và bà Nguyễn Thị Huê, thương binh 

1/4, hiện sống tại thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu. 

 Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ân cần thăm hỏi đời 

sống vật chất, tinh thần; bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống 

hiến to lớn của các thương binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với đó 

động viên các thương binh luôn nêu cao tinh thần “tàn nhưng không phế”, giáo dục con 

cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, xây dựng cuộc sống mới; tích cực 

tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính 

quyền, các đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, 

chăm lo cho các gia đình chính sách có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn nữa. 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-lanh-dao-tinh-tham-va-tang-qua-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-lanh-dao-tinh-tham-va-tang-qua-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach
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KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÕNG  CHỐNG COVID-19 TẠI HUYỆN 

HẢI LĂNG 

Ngày  9         Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đi  iể  tra công tác phòng  ch ng COVID-19 

tại Bệnh viện Chu  n  hoa Lao và Bệnh phổi tỉnh;  hu cách l  tập trung  nơi dự  iến đ n người 

Quảng Trị xa qu  trở về   ch t  iể  tra   tế và tổ  iể  soát COVID- 9 c ng đ ng tr n địa bàn 

hu ện Hải Lăng  

 

Theo báo cáo của Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, từ đầu năm 2021 

đến nay, bệnh viện tiến hành cách ly 99 trường hợp. Trong đó, có 12 ca dương tính, trong 

số 12 ca này có 10 ca đã hoàn thành điều trị, còn 2 ca đang trong quá trình điều trị. 

 Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế nói chung, 

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh nói riêng trong công tác phòng, chống 

COVID-19 trong thời gian qua. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mong 

muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của bệnh viện tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ 

lực hơn nữa để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, quyết không để dịch lây lan trong 

bệnh viện, phải đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên. 

Yêu cầu Sở Y tế quan tâm hỗ trợ bệnh viện mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết; 

chăm lo tốt đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên để họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ; 

nếu vượt quá khả năng của ngành thì đề xuất lên tỉnh để kịp thời hỗ trợ. 
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 Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, xem xét để sớm xây dựng đơn 

nguyên phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 và những bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. 

 Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Hải Lăng quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị y tế, đặc biệt 

là máy đo thân nhiệt cầm tay cho các tổ kiểm soát COVID-19 cộng đồng; kịp thời khen 

thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh. Tập trung làm tốt khâu quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân trong khi cách ly tại 

khu cách ly tập trung và cả những trường hợp cách ly tại nhà. Thường xuyên động viên, hỗ 

trợ chốt kiểm tra y tế về nhiều mặt để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao. 

 Nguồn: https://tinhuyquangtri.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-covid-19-tai-huyen-hai-lang 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-covid-19-tai-huyen-hai-lang

