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T ƯỜN  TRỰ  TỈN  ỦY QUẢN  TRỊ  À  VIỆ  VỚI N À ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

K U  ẾN  ẢN   F  NA   ỬA VIỆT VÀ K U  IÊN  ỢP                               

SẢN XUẤT  ÔN  N  IỆP KÍN   F  

(QTO) - Chiều 3/8/2021     th  Tỉnh ủ     Quan  Tùn ; Phó    th  Th ờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch 

 ĐND tỉnh Nguyễn Đăn  Quan ;  hủ tịch UBND tỉnh Võ Văn   n  làm việc với lãnh đạo Công ty 

Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG, Công ty TNHH CFG Quảng Trị về tình hình triển khai thực hiện 

dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt và đề xuất đầu t  dự án Khu liên hợp sản xuất công 

nghiệp kính CFG tại Khu kinh tế Đôn  Nam Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh    Đức Tiến 

tham dự buổi làm việc. 

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG cho biết, dự án Khu bến 

cảng CFG Nam Cửa Việt được thực hiện tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu 

Phong với diện tích sử dụng 18,75 ha đất. Dự án có quy mô xây dựng 4 cầu cảng với tổng 

chiều dài 510 m, đáp ứng cho tàu 5.000 WDT cập cảng, có tổng vốn đầu tư 640 tỉ đồng. 

Hiện nay công ty đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với mặt bằng thực tế 

sau khi giao lại một bến cảng và một phần diện tích của dự án để tỉnh phục vụ mục đích 

khác. 

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy  ê Quang Tùng cho biết, đối với dự án Khu 

bến cảng CFG Nam Cửa Việt được thực hiện trên cơ sở các chủ trương đã triển khai từ 
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nhiệm kỳ trước. Với những nội dung cụ thể nhà đầu tư đề xuất, tỉnh đồng thuận và mong 

muốn nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Đến nay tỉnh đã cơ bản giải phóng mặt bằng để bàn 

giao cho nhà đầu tư. 

 Với dự án Khu liên hợp sản xuất công nghiệp kính CFG, cần thực hiện đúng các thủ 

tục chuyển đổi đất rừng theo quy định, phù hợp với quy hoạch tại Khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị mà tỉnh tiến hành; cần đánh giá chi tiết nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy; 

công tác giải phóng mặt bằng cần thỏa đáng, hợp l  để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. 

Mong muốn nhà đầu tư có đề nghị chính thức, trên cơ sở đó tỉnh sẽ chấp thuận chủ trương 

để nhà đầu tư tiến hành thực hiện dự án. 

 Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đồng hành với nhà đầu tư, có 

cơ chế phối hợp chặt chẽ để giải quyết các đầu việc cụ thể nhằm sớm hoàn thành các thủ 

tục từ cấp trung ương đến địa phương cho dự án. Đề nghị nhà đầu tư sử dụng công nghệ 

hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo nhiều việc làm cho người lao động, mang lại nguồn 

thu ngân sách lớn cho tỉnh. Đây là dự án trọng điểm nên cần được tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo trong nhiệm kỳ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh sẽ hỗ trợ 

tối đa công sức, nguồn lực để đồng hành với nhà đầu tư.   

 Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu  ai-CFG ủng hộ 1 tỉ đồng cho Quỹ 

phòng, chống COVID-19 của tỉnh. 

 Nguồn: https://tinhuyquangtri.vn/Article/ViewList.aspx?pageid=378&mid=2541&pagenumber=3  

 

ĐỒN    Í  Í T Ư TỈN  ỦY  ỬI T Ư T Ă   ỎI N ƯỜI DÂN QUẢN  TRỊ 

ĐAN  SIN  SỐN    Ọ  TẬP VÀ  À  VIỆ  TẠI T ÀN  P Ố  Ồ   Í  IN   

 Á  TỈN  P ÍA NA  

Tr ớc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam  đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cả n ớc     th  Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng có 

th  thăm hỏi  đ ng viên và kêu gọi n  ời dân Quảng Trị đan  sinh sống, học tập  lao đ ng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ph a Nam h ởng ứng Lời kêu gọi của Tổn     th  N u ễn Phú 

Trọng ngày 29/7/2021 và thực hiện n hi m túc  ôn  điện số 1063/ Đ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ 

t ớng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Cổn  Thôn  tin điện tử Đảng b  tỉnh trân trọng 

giới thiệu toàn th . 

https://tinhuyquangtri.vn/Article/ViewList.aspx?pageid=378&mid=2541&pagenumber=3
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Kính gửi: - Bà con Quảng Trị đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 

- Ban  iên lạc Hội đồng hương Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam. 

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin gửi lời hỏi thăm 

ân cần, động viên chân thành nhất đến bà con Quảng Trị đang sinh sống, học tập, làm việc 

tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19. 

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà luôn dõi 

theo, thấu hiểu, chia sẻ sâu sắc những nỗ lực, cố gắng, đồng sức, đồng lòng, vượt qua khó 

khăn của bà con Quảng Trị đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía Nam khi thực hiện giãn cách xã hội, tập trung cao nhất cho công tác 
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phòng, chống dịch Covid-19.  ãnh đạo Quảng Trị đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của 

Ban  iên lạc Hội đồng hương Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, 

phối hợp với các cơ quan, địa phương và  y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ 

tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con Quảng Trị đang sinh sống, học tập, lao 

động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; trân trọng những tấm lòng “tương 

thân, tương ái” sẻ chia của bà con Quảng Trị tại quê nhà và tại các tỉnh, thành trong nước, 

cũng như các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đang tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận 

động toàn dân đoàn kết phòng, chống Covid-19. 

Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, của Chính phủ và 

Thủ tướng Chính phủ, với sự chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh Quảng Trị, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và 

cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, đảm bảo 

thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và khắc 

phục hậu quả thiên tai năm 2020. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh 

đã phát hiện một số ca nhiễm Covid-19, không lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Trước 

tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của cả nước, vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kêu 

gọi bà con Quảng Trị  đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam hưởng ứng  ời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021 

và thực hiện nghiêm túc Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Không di chuyển khỏi nơi cư trú tỉnh, thành 

phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; chấp hành sự lãnh đạo, điều hành của cấp 

ủy, chính quyền, lực lượng chức năng của địa phương nơi cư trú,..  cùng toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. 

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị tiếp tục kêu gọi chung tay cùng với cả nước khống chế 

dịch Covid-19, sớm ổn định cuộc sống của Nhân dân; đối với bà con Quảng Trị đang sinh 

sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tỉnh sẽ có 

phương án hỗ trợ kịp thời thông qua  y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, 

Ban  iên lạc Hội đồng hương Quảng Trị và các tổ chức liên quan; một số trường hợp đặc 

biệt khó khăn, tỉnh sẽ có phương án hỗ trợ phù hợp. Tỉnh Quảng Trị cùng với Ban  iên lạc 

Hội đồng hương Quảng Trị tiếp tục nắm bắt tâm tư của bà con Quảng Trị tại thành phố Hồ 
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Chí Minh và các tỉnh phía Nam để có những phương án hỗ trợ kịp thời và phù hợp hơn... 

góp phần giúp bà con Quảng Trị cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19. 

Với truyền thống đoàn kết, gắn bó,   chí của người Quảng Trị “còn da lông mọc, 

còn chồi nảy cây”, tôi tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm, sẻ chia, trách nhiệm của Đảng 

bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cộng đồng bà con Quảng Trị tại thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng với Nhân dân địa phương nơi cư trú vững lòng, 

bền chí khắc phục khó khăn,vượt qua đại dịch Covid- 19; khôi phục hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, sớm ổn định công tác, học tập và cuộc sống. 

T/  TỈN  UỶ -  ĐND - UBND - U  TTQ TỈN  

 Í T Ư TỈN  ỦY 

LÊ QUANG TÙNG 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-gui-thu-tham-hoi-nguoi-dan-quang-tri-dang-

sinh-song-hoc-tap-va-lam-viec-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-cac-tinh-phia-nam 

TỈN  ỦY QUẢN  TRỊ  À  VIỆ  VỚI  Ộ   Ỉ  UY QUÂN SỰ TỈN                

VỀ CÔNG TÁC QUÂN SỰ  QUỐ  P ÕN  ĐỊA P ƯƠN  

(QTO) -  hiều na  12/8/2021     th  Tỉnh ủ     Quan  Tùn  chủ trì buổi làm việc với     hỉ hu  

Quân sự (  QS) tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòn  (QS-QP) địa ph  n . Phó  hủ 

tịch Th ờn  trực U ND tỉnh  à Sỹ Đồn  tham dự buổi làm việc. 

 

https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-gui-thu-tham-hoi-nguoi-dan-quang-tri-dang-sinh-song-hoc-tap-va-lam-viec-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-cac-tinh-phia-nam
https://tinhuyquangtri.vn/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-gui-thu-tham-hoi-nguoi-dan-quang-tri-dang-sinh-song-hoc-tap-va-lam-viec-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-cac-tinh-phia-nam
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 Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy  ê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương những 

nỗ lực của Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 

sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo ổn định chính trị địa bàn. 

Thời gian tới, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực 

khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, 

diễn tập; tham mưu chuẩn bị các mặt công tác đẩy nhanh tiến độ thành lập Hải đội dân 

quân thường trực của tỉnh đi vào hoạt động. 

  àm tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trong mọi tình huống, thực sự là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và đẩy lùi COVID-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy 

kinh tế - xã hội phát triển. 

  

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-tinh-uy-quang-tri-lam-viec-voi-bo-chi-huy-quan-su-tinh-ve-cong-tac-

quan-su-quoc-phong-dia-phuong 

ĐỒN    Í  Í T Ư TỈN  ỦY KIỂ  TRA T Ự  ĐỊA  ỘT SỐ  ÔN  TRÌN  

 IAO T ÔN  TRỌN  ĐIỂ  VÀ K U  ẾN  ẢN   Ỹ T ỦY 

N à  18/8/2021  đồn  ch     th  Tỉnh ủ  đã đi kiểm tra thực địa các dự  n Đ ờng tránh phía 

Đôn  thành phố Đôn   à  đ ờng ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đôn  - Tây và Khu bến cảng 

Mỹ Thủ .  ùn  đi có đồn  ch     Đức Tiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  i m đốc Sở Giao 

thông vận tải; Tr ởng, phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòn  Tỉnh ủy và 

Ban Quản l  đầu t  xâ  dựng công trình giao thông tỉnh. 

Đây là những dự án giao thông có tính kết nối, mang tính chiến lược đã được xác 

định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Dự án cảng Mỹ Thủy được 

Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy đã tổ chức  ễ khởi công xây dựng giai 

đoạn 1 vào ngày 27/02/2020, nhưng đến nay nhà đầu tư chưa triển khai thi công xây dựng, 

mặc dù tỉnh luôn đồng hành, đôn đốc, tạo điều kiện hỗ trợ và gia hạn thời gian thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan. Qua rà soát các nội dung cam kết của nhà đầu tư, ngày 03/8/2021 

vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản số 3352/UBND-CN cảnh báo việc chậm trễ tiến độ 

cam kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy của Công ty cổ phần  iên doanh cảng 

https://tinhuyquangtri.vn/-tinh-uy-quang-tri-lam-viec-voi-bo-chi-huy-quan-su-tinh-ve-cong-tac-quan-su-quoc-phong-dia-phuong
https://tinhuyquangtri.vn/-tinh-uy-quang-tri-lam-viec-voi-bo-chi-huy-quan-su-tinh-ve-cong-tac-quan-su-quoc-phong-dia-phuong
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Quốc tế Mỹ Thủy. Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thực hiện dự án và năng 

lực nhà đầu tư, UBND tỉnh sẽ tính toán đề xuất phương án tiếp theo trong thời gian tới. 

 

Qua kiểm tra thực địa các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: đối với Cảng biển 

Mỹ Thủy, trong quá trình rà soát để thực hiện các quy trình thủ tục có liên quan, đề nghị 

Ban Quản l  Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với tốt với đơn vị tư vấn nước ngoài và đơn vị tư 

vấn trong nước để sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng 

Trị, trong đó có điều chỉnh, bổ sung đối với dự án Cảng Mỹ Thủy. Trong quá trình điều 

chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cần lưu   ưu tiên quỹ đất dọc 

biển để phát triển đô thị và du lịch biển, bố trí  quỹ đất phát triển sản xuất công nghiệp, 

thương mại, dịch vụ lùi vào phía trong (không bố trí dọc biển), gắn việc phát triển với đảm 

bảo môi trường sinh thái. 

Đối với tuyến đường ven biển nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng chí đề nghị 

UBND tỉnh tính toán để đoạn tuyến đi qua địa phận thành phố Đông Hà có hướng tuyến, 

mặt cắt phù hợp cho trước mắt cũng như định hướng phát triển lâu dài trở thành đường 

trung tâm của thành phố Đông Hà; theo đó, cần nghiên cứu  trồng cây hai bên đường cho 

việc dự trữ quỹ đất để mở rộng khi cần thiết thay cho phương án đường quảng trường giao 

thông như đề xuất của đơn vị tư vấn. 

Đối với đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, trên cơ sở nguồn vốn đã được 

Bộ Giao thông vận tải dự kiến bố trí cho dự án, đề nghị UBND tỉnh tính toán để triển khai 
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thi công trước đối với đoạn tuyến thực sự cần thiết cho nhu cầu giảm áp lực giao thông qua 

thành phố Đông Hà như mục tiêu của dự án, do đó, cần xem xét lựa chọn hướng tuyến, 

cũng như lộ trình đầu tư phù hợp, hạn chế tuyến đi vào giữa khu dân cư nhằm đảm bảo an 

toàn cho người dân trong khu vực;  cần tính toán để hoàn thành sớm đoạn tuyến 4,2km từ 

cầu Sông Hiếu đến đường Nguyễn Hoàng. 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-thuc-dia-mot-so-cong-trinh-giao-

thong-trong-diem-va-khu-ben-cang-m%e1%bb%b9-thuy- 

TIẾP TỤ  ĐỒN   ÀN   ÙN  N À ĐẦU TƯ T ÁO  Ỡ K Ó K ĂN  VƯỚN  

 Ắ  ĐỂ ĐẨY N AN  TIẾN ĐỘ TRIỂN K AI DỰ ÁN ĐỘN   Ự  TẠI KHU 

KINH TẾ ĐÔN  NA  TRÊN ĐỊA  ÀN TỈN  QUẢN  TRỊ 

S n  n à  25/8/2021  Đồng chí Lê Quang Tùng – UVTW Đản      th  Tỉnh ủ   Tr ởn  Đoàn đại 

biểu Quốc h i tỉnh  Tr ởng Ban Chỉ đạo (  Đ) c c dự  n đ ng lực cấp tỉnh đã chủ trì cu c họp 

bàn  đ a ra c c  iải ph p để cùng với nhà đầu t  th o  ỡ, giải quyết những vấn đề v ớng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện  đẩy nhanh tiến đ  m t số dự  n đ ng lực của tỉnh; tham dự cùng có 

đồng chí Nguyễn Đăn  Quan  - Phó    th  Th ờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  ĐND tỉnh; đồng chí Võ 

Văn   n  - Phó    th  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và c c thành vi n   Đ  cùn  c c Sở, ban, 

ngành liên quan. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  ê Quang Tùng nhấn mạnh: Dự án Nhà 

máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 và Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, là hai trong số các dự án động 

lực của tỉnh, là cơ sở quan trọng để phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Trong thời 

gian vừa qua, tỉnh đã nỗ lực đốc thúc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp l  để triển 

khai các dự án, tuy nhiên đến nay cả hai dự án đều chậm tiến độ theo cam kết vì nhiều nguyên 

nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chính. 

Để tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án, đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung nghiên cứu, 

đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để đồng hành cùng với nhà đầu tư 

giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy của Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc 

tế Mỹ Thủy (MTIP), trên cơ sở đề xuất của nhà đầu tư:  Đề nghị UBND tỉnh cần sớm có 

phiên làm việc cụ thể với nhà đầu tư theo hướng UBND tỉnh chủ trì, kết nối, kêu gọi các 

https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-thuc-dia-mot-so-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-va-khu-ben-cang-m%e1%bb%b9-thuy-
https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-thuc-dia-mot-so-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-va-khu-ben-cang-m%e1%bb%b9-thuy-
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nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, về xây dựng, vận hành 

cảng biển, đáp ứng về mặt công nghệ, có tâm huyết, cam kết để quyết tâm thực hiện dự án 

hợp tác với MTIP để tiếp tục đầu tư bến cảng và hạ tầng dùng chung. 

 

Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1, hiện nhà đầu tư đã triển khai cơ bản 

hoàn thành được 70% về quy trình thủ tục, còn lại khoảng 30% chưa hoàn thành nhưng lại 

là những công việc, hợp phần khó nhất như: Hợp đồng BOT và Bảo lãnh Chính phủ vẫn 

chưa hoàn tất, Hợp đồng mua bán điện vẫn chưa được k  kết, việc thành lập Công ty BOT 

và đầu tư Dự án NMNĐ Quảng Trị tại Việt Nam chưa được thực hiện…, cùng với diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Vì thế rất khó để dự án khởi công vào năm 2022 và 

đưa vào vận hành năm 2025 như kế hoạch đề ra. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh cần xây dựng 

phương án khả thi, báo cáo BCĐ cho   kiến để triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo thực 

tế.  Đồng thời, trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh cần tập trung hỗ trợ, làm việc, thực 

hiện đàm phán, đồng hành cùng nhà đầu tư hoàn tất việc k  kết được hợp đồng BOT, hoàn 

thành thủ tục cấp phép đầu tư của Chính phủ Thái  an, đàm phán hợp đồng về giá điện, 

xem xét cơ cấu lại nhà đầu tư, về công nghệ sử dụng, thành lập Công ty BOT tại Việt Nam. 

 iên quan đến việc xây dựng công trình tuyến đường tránh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy 

 ê Quang Tùng yêu cầu UBND tỉnh cần khảo sát, nghiên cứu kỹ các phương án, đảm bảo 

tuyến đường tránh không chỉ đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, tạo sự kết nối liên 

hoàn, đồng bộ giữa đường sắt, đường bộ, đường thủy mà còn hỗ trợ đắc lực cho sự phát 
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triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù hợp về không gian quy hoạch, định hướng phát triển hạ 

tầng giao thông của tỉnh. Rà soát lại các Dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, cân đối các 

nguồn vốn của Trung ương, địa phương để có sự tập trung, ưu tiên bố trí nguồn lực cho 

việc đầu tư xây dựng công trình đường tránh của tỉnh. 

Đây là 03 dự án quan trọng, là các dự án động lực của tỉnh, là cơ sở để phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng –an ninh của tỉnh, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo 

UBND tỉnh xây dựng các phương án cụ thể, đề xuất chủ trương cho từng dự án báo cáo 

Ban Thường vụ cho   kiến để triển khai các dự án này. 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/tiep-tuc-dong-hanh-cung-nha-dau-tu-thao-go-kho-khan-vuong-mac-de-

day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-dong-luc-tai-khu-kinh-te-dong-nam-tren-dia-ban-tinh-quang-tri 

K AI  Ạ  KỲ  ỌP T Ứ 4.  ĐND TỈN  QUẢN  TRỊ K ÓA VIII 

(QTO) - Sáng 30/8/2021  d ới sự chủ trì của Phó    th  Th ờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  ĐND tỉnh 

Nguyễn Đăn  Quan  và c c Phó  hủ tịch  ĐND tỉnh   ĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 

khai mạc kỳ họp thứ 4. Phó    th  Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn   n ; c c Ủy viên Ban 

Th ờng vụ Tỉnh ủy tham dự kỳ họp. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang khẳng định, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VIII  được tiến hành 

trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phấn đấu 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vừa tích 

cực, quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống và kiểm soát COVID-19 trên địa bàn. 

giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 – 2021; kế hoạch đầu tư công 

trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

 Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao lập thành 

tích trong thi đấu; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 

2021; cho   kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương 

năm 2022; điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án tăng cường quản l , khai thác sử dụng hồ 

sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. 

  

https://tinhuyquangtri.vn/tiep-tuc-dong-hanh-cung-nha-dau-tu-thao-go-kho-khan-vuong-mac-de-day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-dong-luc-tai-khu-kinh-te-dong-nam-tren-dia-ban-tinh-quang-tri
https://tinhuyquangtri.vn/tiep-tuc-dong-hanh-cung-nha-dau-tu-thao-go-kho-khan-vuong-mac-de-day-nhanh-tien-do-trien-khai-cac-du-an-dong-luc-tai-khu-kinh-te-dong-nam-tren-dia-ban-tinh-quang-tri
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị 

các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy 

dân chủ, trí tuệ để tập trung thảo luận, chất vấn, thể hiện quan điểm, chính kiến đối với 

từng nội dung của kỳ họp. Qua đó, giúp HĐND tỉnh đưa ra những quyết nghị đúng đắn, 

phù hợp với quy định pháp luật, sát với thực tiễn địa phương và phát huy tối đa hiệu quả 

các nguồn lực đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi ngay từ năm đầu thực hiện của kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 

 Trong buổi sáng hôm nay, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình, đề án 

trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế Ban Kinh tế - 

Ngân sách; tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. 

 Báo Quảng Trị Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc các nội dung kỳ họp. 

  

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-khai-mac-k%E1%BB%B3-hop-thu-4-hdnd-tinh-quang-tri-khoa-viii 

 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-khai-mac-k%E1%BB%B3-hop-thu-4-hdnd-tinh-quang-tri-khoa-viii
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ĐỒN    Í ỦY VIÊN  Ộ   ÍN  TRỊ   IÁ  ĐỐ   Ọ  VIỆN   ÍN  TRỊ 

QUỐ   IA  Ồ   Í  INH    Ủ TỊ    ỘI ĐỒN   Ý  UẬN TRUN  ƯƠN  

TIẾP VÀ  À  VIỆ  VỚI ĐẠI SỨ AUSTRA IA TẠI VIỆT NA  

 

Chiều 26/8/2021, tại Hà Nội, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng,  y viên Bộ Chính trị, 

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

ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie. 

 

GS,TS Nguy n  uân  h ng,  y viên     hính tr ,  iám  ốc  ọc vi n  hính tr   uốc gia  ồ  hí  inh, 

 h  t ch   i  ồng    lu n  rung ương ch  tr  bu i ti p v  l m vi c v i  ại sứ Australia tại Vi t Nam 

Robyn Mudie. 

Tham dự buổi tiếp, có PGS,TS Dương Trung  , Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS 

Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ l  đồng chí  y viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng    luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp 

tác quốc tế, Vụ Quản l  đào tạo, Viện Quyền con người, Trung tâm Nghiên cứu giới và 

lãnh đạo nữ (Ge ead), Trung tâm Chia sẻ Tri thức toàn cầu. 

1.Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống Covid-19 

2.Trụ cột về đối tác chia sẻ tri thức và đổi mới 

3.Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho thế hệ lãnh đạo tương lai 
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Trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đánh giá của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ 

Australia tại Việt Nam Robyn Mudie tin tưởng trong thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 50 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (26/2/1973-26/2/2023), quan hệ hợp tác 

giữa hai nước sẽ đạt được những bước tiến mạnh mẽ và ngày càng sâu sắc. Đại sứ Robyn 

Mudie khẳng định, Trung tâm Việt Nam – Australia sẽ sớm được thành lập và đi vào hoạt 

động, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác chiến lược Australia – Việt Nam và vào sự 

phát triển của Việt Nam.  

Tại buổi làm việc, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Robyn Mudie đã thống 

nhất giao cho các nhóm công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng đạt được đồng 

thuận trong các nội dung cơ bản liên quan đến việc thành lập Trung tâm Việt Nam - 

Australia tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

------ 

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie là cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao và 

Thương mại Australia, và mới đây là Giám đốc Điều hành sáng lập Học viện Ngoại giao. 

Bà từng giữ vai trò Cao ủy Australia tại Sri  anka và Maldives; Phó Đại diện thường trực 

Australia tại  iên Hợp Quốc (Geneva); Bí thư thứ nhất, Phái đoàn Thường trực Australia 

tại  iên Hợp Quốc, New York; và Bí thư thứ hai tại Hà Nội. Tại Canberra, bà từng giữ vai 

trò Trợ l  Bộ trưởng, Bộ phận Ngoại giao công chúng; Trợ l  Bộ trưởng, Bộ phận Thông 

tin; và Giám đốc, Bộ phận Chính sách Chiến lược. 

Bà Mudie nhận bằng Thạc sỹ Đông Nam Á học tại trường Đại học Hull; Cử nhân 

danh dự tại trường Đại học Adelaide; và Chứng chỉ nghề sau đại học về Ngoại giao và 

Thương mại tại trường Đại học Quốc gia Australia. Bà Mudie có thể nói tiếng Việt và đã 

học tiếng Việt tại Trường Ngôn ngữ RAAF (năm 1992), Trường Ngoại ngữ tại Hà Nội 

(năm 1993) và Học viện Ngoại giao (năm 2019)./. 

Tác giả:  ạnh Thắn  &  inh  ằng 

 

 Nguồn:https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-ien.aspx?ItemID=31600&CateID=240 

 

 

 

 

 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-ien.aspx?ItemID=31600&CateID=240

