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LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022   

Hòa trong không khí tƣng bừng của ngày hội khai trƣờng, sáng ngày 9/9/2021, Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2021. Đồng chí Võ Văn 

Thƣởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thƣờng trực Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng dự và phát biểu chỉ đạo 

tại Lễ khai giảng.  

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ khai giảng được tổ chức 

bằng hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến 

với các Học viện trực thuộc, các tỉnh, thành trong cả nước. 

 

Đồng chí Võ Văn Thƣởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thƣờng trực Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng dự và phát biểu chỉ 

đạo tại Lễ khai giảng 

Dự Lễ Khai giảng, có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 

giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức 

Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có đồng chí Nguyễn Xuân 

Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; 

các đồng chí Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các thầy giáo, cô giáo và hơn 4.300 đồng chí học viên của 

95 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K72, các học viên nước Cộng hòa Dân chủ 

nhân dân Lào. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, 

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

ương cho biết, trong năm học vừa qua, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói 
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riêng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa 

chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra với nhiều 

điểm mới, có dấu ấn nổi bật.  

Trong năm học 2020-2021, toàn bộ hệ thống Học viện đã tổ chức đào tạo và cấp 

bằng cho hơn 13.700 học viên hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 52 lớp bồi 

dưỡng cho hơn 4.400 học viên là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; trưởng, phó các ban 

Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố. Học viện cũng đào tạo và cấp bằng 

tốt nghiệp cho hơn 2.000 học viên, sinh viên các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong 

đó có 82 cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 

Xác định chủ đề của năm học 2021-2022 là “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - 

Nêu gương - Sáng tạo”, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội 

đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh các yêu cầu của Học viện trong năm học mới là: tiếp 

tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung tổ chức các hoạt động đào 

tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp và trực 

tiếp khi có điều kiện. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Đề án đã được Ban Bí thư, Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt; đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, 

bồi dưỡng theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiệu quả và hiện đại” gắn với 

khung năng lực, chức danh, vị trí việc làm, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đồng thời, đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị; 

kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác nghiên cứu khoa học; tiếp 

tục thúc đẩy mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học, chú trọng xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức quốc tế; đẩy 

mạnh công tác trường chính trị, công tác tài chính, hành chính, hậu cần, nâng cấp cơ sở vật 

chất – kỹ thuật của hệ thống Học viện trong thời gian tới.  

Để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học 

viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị: “Mỗi giảng viên, công chức, viên 

chức của Học viện cần không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ", "học viên cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận thức rõ 

niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập rèn luyện tại trường Đảng 

Trung ương mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.”  

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Học 

viện đã đạt được trong năm học 2020-2021 vừa qua, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao tinh thần nỗ lực, đoàn 

kết một lòng và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện để 

vượt qua những khó khăn thách thức do những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch 

Covid-19 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả Học 

viện đạt được đã tiếp tục củng cố và khẳng định vai trò, vị thế, bồi đắp truyền thống vẻ 

vang hơn 70 năm của trường Đảng cao cấp Trung ương: Học viện Chính trị quốc gia 
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.  
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Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, năm học 2021-

2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng trong khi đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, vừa phải tập 

trung toàn lực để phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phục hồi, phát triển kinh tế, sớm đưa 

các hoạt động xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn 

dân, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Vì vậy, bên cạnh các phương hướng, nhiệm vụ năm học mới của Học viện do đồng chí 

Nguyễn Xuân Thắng vừa trình bày, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới, 

Học viện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 

18/5/2021 của Bộ Chính trị, với yêu cầu phải tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm 

theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng Chương trình hành 

động cụ thể, thiết thực, sát hợp với tình hình mới nhằm bảo đảm các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện thể hiện rõ 

tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vai trò, tầm quan trọng không thể thay thế của trung tâm đào tạo, 

nghiên cứu lý luận chính trị quốc gia. 

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Học viện cần 

chủ động xây dựng các phương án linh hoạt, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh, vừa nâng 

cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo 

đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động của Học viện; đa dạng hóa hình thức đào tạo; không ngừng 

đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, phát huy tính tích cực, sáng tạo, tự giác, tự học, 

tự nghiên cứu của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận trong quá trình 

giảng dạy và học tập, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo lý thuyết trên giảng đường 

với nghiên cứu kinh nghiệm trong thực tiễn, học đi đôi với hành, chú trọng nâng cao trình 

độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, phương pháp quản lý, điều hành khoa học …… 

Đồng thời, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo, bồi dưỡng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.   

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ giảng 

viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, với đường lối, chủ trương của Đảng; có trình độ chuyên môn cao, am 

hiểu thực tiễn, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu lý luận chính trị, luôn ý thức về 

sự cần thiết nghiên cứu các thành tựu khoa học xã hội của nhân loại, tiếp thu có chọn lọc 

các thành tựu đó để không ngừng hoàn thiện lý luận của Đảng trên một số lĩnh vực.  “Phải 

đấu tranh không khoan nhượng với sự tiếp thu, trích dẫn dễ dãi, sử dụng những kết quả 

nghiên cứu mới của các học giả, tổ chức nghiên cứu nước ngoài chưa được thử thách, kiểm 

định trong thực tiễn. Mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu để có sản phẩm 
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nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học xã hội mang tầm khu vực và thế giới, được đăng 

trên các tạp chí khoa học quốc tế, được giới khoa học xã hội trên thế giới tham khảo và 

trích dẫn. Bằng nghiên cứu của mình góp phần khẳng định và làm phong phú, sâu sắc thêm 

giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam đã 

được khẳng định trong thực tiễn, chứa đựng bản sắc Việt Nam, hàm chứa những giá trị phổ 

biến chung mà con người luôn hướng đến và theo đuổi”, theo Thường trực Ban Bí thư Võ 

Văn Thưởng.  

Đối với mỗi đồng chí học viên, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, cần phải ý thức 

sâu sắc, xác định trách nhiệm, vinh dự của mình khi là học viên của Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, 

giàu tính tranh luận, trau dồi tri thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực tư duy để nhận thức 

đúng đắn vấn đề, giúp người học có phương pháp, tự tin giải quyết các vấn đề thực tiễn 

đang đặt ra. Phải xác định động cơ học tập đúng đắn, học để làm việc, làm người, làm cán 

bộ; học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân 

loại như Bác Hồ đã dạy. Tuyệt đối chống tư tưởng học chỉ vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để 

được đề bạt, nâng lương, được cơ cấu làm lãnh đạo. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện lập 

trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, khắc phục tình trạng lười 

học và ngại học lý luận chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong, lối sống lành 

mạnh, chấp hành nghiêm nội quy quy chế của Học viện.“Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học 

viện thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu, xứng đáng là đảng bộ của trường Đảng cao cấp mang tên Bác. Tiếp tục nêu 

gương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng trong hệ thống Học viện cần phát huy hơn nữa 

vai trò lãnh đạo, tích cực đổi mới, phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng 

viên; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng 

viên, không để xảy ra sai phạm trong các lĩnh vực công tác của Học viện”, đồng chí Võ 

Văn Thưởng nhấn mạnh. 

Mượn lời của triết học cổ Ấn Độ về đào tạo, bồi dưỡng con người, đồng chí Võ Văn 

Thưởng khẳng định “Đào tạo một lớp cán bộ có nhận thức đúng đắn, có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, có phương pháp tốt để giải quyết những vấn đề thực tiễn, chúng ta sẽ có cả một 

cơ đồ” và mục tiêu mà Đảng đã xác định đến năm 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, 

có đạt được hay không cần sự đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hôm nay.   

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, với truyền thống và kinh nghiệm 

qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm chính trị cao, cùng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhà khoa học nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm 

huyết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2021 - 2022 và những kỳ vọng, công việc mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Học viện, 

đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm 

tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.   
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2. Tại Học viện Chính trị khu vực III, dự Lễ Khai giảng có PGS, TS Đoàn Triệu 

Long, Quyền Giám đốc Học viện, TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện, PGS,TS Lê 

Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện; đại diện Lãnh đạo: Ban Quản lý đào tạo, Ban Thanh 

tra, Văn phòng (trực tuyến tại Phòng họp số 2); Trưởng các Khoa, Thủ trưởng các đơn vị: 

Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Kế hoạch - Tài 

chính, Trung tâm Thông tin khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Hoàng Sa, Trường Sa, Tạp 

chí Sinh hoạt lý luận và toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị K53 tham dự 

trực tuyến (qua ứng dụng Microsoft Teams) tại các điểm cầu. 

 Nguồnhttps://hcma3.hcma.vn/dao-tao/pages/gioi-thieu.aspx?ItemID=49956&CateID=0 

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM, CHÚC MỪNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 
  Ngày 6/9/2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

tỉnh nhân dịp đầu năm học mới 2021-2022. 

 
 

Hiện toàn tỉnh có 400 trường với gần 172.000 học sinh; toàn ngành có 14.044 cán 

bộ, công nhân viên, trong đó có 10.965  giáo viên. 

Kết thúc năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành đạt 3/3 chỉ 

tiêu cơ bản của tỉnh; chỉ số cải cách hành chính toàn ngành đạt 91,31/100 điểm, xếp vị trí 

thứ 2/20 sở, ngành; chỉ số hoàn thành nhiệm vụ toàn ngành đạt 326,7 điểm đứng thứ 01/20 

sở, ngành, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

https://hcma3.hcma.vn/dao-tao/pages/gioi-thieu.aspx?ItemID=49956&CateID=0
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Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang cho rằng: Kết quả này thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành và 

các em học sinh, sự đồng lòng, hưởng ứng của phụ huynh học sinh. Bước vào năm học 

mới, đề nghị lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh tiếp tục phấn đấu duy trì những thành tích đạt được; có phương án tổ chức dạy và học 

phù hợp và đạt hiệu quả, chất lượng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp.  

Nguồnhttps://tinhuyquangtri.vn/-lanh-dao-tinh-quang-tri-tham-chuc-mung-nganh-giao-duc-va-

dao-tao-nhan-dip-nam-hoc-moi-2021-2022 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH CUA BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY 

QUẢNG TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
(Web Quảng Trị) Chiều ngày 6/9/2021, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai các 

quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. 

  

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh cùng đại 

diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. 

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh 

uỷ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. 

Theo đó, phân công, điều động đồng chí Đỗ Văn Bình, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến công tác và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, 

Ban Thường vụ Huyện uỷ, giữ chức Bí thư Huyện uỷ Cam Lộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

https://tinhuyquangtri.vn/-lanh-dao-tinh-quang-tri-tham-chuc-mung-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nhan-dip-nam-hoc-moi-2021-2022
https://tinhuyquangtri.vn/-lanh-dao-tinh-quang-tri-tham-chuc-mung-nganh-giao-duc-va-dao-tao-nhan-dip-nam-hoc-moi-2021-2022
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Phân công, điều động đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, 

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà đến công tác và chỉ định tham gia Ban chấp hành 

Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, giữ chức Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Phân công, điều động đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ 

tịch HĐND huyện Hướng Hoá đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Minh Tuấn thay mặt các đồng chí vừa được bổ 

nhiệm hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

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

QUYẾT LIỆT, NÂNG CAO HƠN NỮA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 
 (Web Quảng Trị) Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra vào sáng nay 17/9/2021. 

 

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 158 

ca mắc Covid-19, trong đó có 23 ca trong cộng đồng; đã xuất viện 82 ca, hiện đang điều trị 76 

https://tinhuyquangtri.vn/Article/ViewList.aspx?pageid=378&mid=2541&pagenumber=2
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ca tại các cơ sở y tế, trong đó có 1 ca nguy kịch, 3 ca biểu hiện lâm sàng trung bình; hiện toàn 

tỉnh có 555 trường hợp cách ly tập trung và 2.037 trường hợp cách ly tại nhà. 

Riêng tại thành phố Đông Hà, từ ngày 15/9 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi 

nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2; các lực lượng đã truy vết được 133 F1, 192 F2. 

Thành phố đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn như: huy 

động lực lượng để kiểm soát chặt tình hình, lập các chốt phong tỏa, đảm bảo an ninh trật 

tự, cung ứng hàng hóa, thành lập đường dây nóng liên quan về vấn đề an ninh trật, y tế, 

nhu yếu phẩm để giải đáp các thắc mắc của người dân trên địa bàn... 

Tại cuộc họp, các ngành, địa phương đã báo cáo tình hình, nguy cơ, những khó 

khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Một số địa 

phương đề nghị tỉnh cần có cơ chế chia sẽ thông tin để Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành 

phố có phương án chủ động đáp ứng kịp thời trong phòng chống dịch; có phương án đảm 

bảo công tác phòng chống dịch, tránh tập trung đông người tại chốt ở các địa phương giáp 

ranh với thành phố Đông Hà; đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở kinh doanh tạm 

thời không sử dụng lái xe ở các địa phương có yếu tố nguy cơ dịch tễ; cần thống nhất và có 

quy định trong việc cấp giấy đi đường bảo đảm đúng thẩm quyền, diện đối tượng... 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các địa phương 

tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch, trên cơ sở rà soát lại tất cả 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; 

phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng để góp phần cùng chính 

quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu các địa phương; kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào địa bàn. 

 Nguồn https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1631861071366 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1631861071366
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HƠN 2.300 TÀU THUYỀN/7.100 THUYỀN VIÊN TẠI QUẢNG TRỊ ĐÃ NHẬN 

ĐƢỢC THÔNG TIN VỀ BÃO SỐ 6 

(Web Quảng Trị) Chiều 23/9/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo 

quốc gia về phòng, chống thiên tai đã chủ trì họp khẩn trực tuyến với các địa phương: Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định để triển khai các biện pháp ứng phó 

bão số 6. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

  
Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định trong 6 giờ qua (7h-

13h) đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. 

Từ chiều và đêm 23/9, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió 

giật mạnh cấp 6-8, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, 

vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10. 

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao công tác 

chuẩn bị của các địa phương trong ứng phó với bão số 6. Đồng thời lưu ý, công tác phòng 

chống bão phải gắn với phòng chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục bám sát diễn biến 

bão để có dự báo kịp thời. Lực lượng chức năng phòng chống bão phải túc trực 24/24h. 

Các địa phương triển khai thông báo và đưa toàn bộ tàu thuyền đang còn hoạt động 

trên biển vào bờ, đến khu vực an toàn trước đêm nay. Công tác sắp xếp cho ngư dân, 

thuyền viên phải được thực hiện test nhanh Covid-19 trước khi vào  bờ. 

Phương án di dân tránh trú bão phải tuân thủ các điều kiện phòng dịch Covid-19. Cố 

gắng tận dụng thời gian trong chiều nay để hỗ trợ người dân thu hoạch phần diện tích lúa 

còn lại, tránh gây thiệt hại cho bà con... 
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Các Bộ ngành trung ương xem xét, phân bổ nguồn vốn cho các địa phương bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh để khắc phục thiệt hại các công trình xây dựng trọng điểm 

trong thời gian qua. 

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1632393064880 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HOÀNG NAM: THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ ĐANG 

KIỂM SOÁT TỐT DỊCH BỆNH NHƢNG TÌNH HÌNH VẪN CÒN RẤT PHỨC TẠP 
 (Web Quảng Trị) Chỉ đạo trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào 

chiều nay 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, thành phố Đông Hà đang kiểm 

soát tốt dịch bệnh nhưng tình hình vẫn còn rất phức tạp nên mọi người dân trên địa bàn không được 

chủ quan, lơ là mà phải tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. 

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, đến thời điểm 

này, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng diễn biến của dịch bệnh vẫn rất phức 

tạp. Bên cạnh việc hầu hết mọi người đã chấp hành rất tốt các quy định trong phòng dịch 

bệnh thì vẫn còn nhiều trường hợp khai báo không trung thực dẫn đến việc để lây lan dịch 

bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, đề nghị toàn thể nhân dân trên địa bàn hãy cùng nhau chịu 

khó ở yên tại chỗ khi không có việc gì quá khẩn cấp, khai báo trung trực, chi tiết để cùng 

với các ngành, các cấp kiểm soát tốt dịch bệnh để sớm trở lại hoạt động bình thường. 

UBND thành phố Đông Hà đã khẩn trương thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, 

đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết khắc nghiệt. 

Để đánh giá tình hình dịch bệnh một cách khoa học toàn diện, cần có xét nghiệm 

diện rộng cùng nhiều biện pháp chuyên môn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 để 

đi đến quyết định trạng thái mới trong thời gian tới. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1632393064880
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các ngành, các cấp cần xác định quan 

điểm là phải  “sống chung với dịch”, vì vậy, chỉ đạo CDC cần tổ chức đánh giá khoa học, 

khuyến cáo kịp thời để có phương án tổ chức đưa chợ Đông Hà hoạt động trở lại, nhằm 

đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp hàng 

hoá thiết yếu, cần sớm phê duyệt phương án cho lực lượng shipper hoạt động. 

Yêu cầu sở Y tế thống nhất ngay với các đơn vị liên quan và báo cáo UBND tỉnh về 

quy định thời gian lấy mẫu, thời gian trả mẫu và những vấn đề liên quan để đảm bảo hoạt 

động chống dịch thông suốt, nhanh gọn. 

Về phát sinh ca mới trong cộng đồng, phải tiếp tục áp dụng phương châm “nhanh 

hơn một bước, cao hơn một cấp”, các đơn vị tập trung lấy mẫu xét nghiệm, phải đặc biệt 

chú ý đến khâu tổ chức để tránh tập trung đông người cùng lúc, tránh lây nhiễm chéo trong 

công tác này. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đặc 

biệt lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào chợ nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người 

tham gia… 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1632487897182 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1632487897182
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CHỦ TICH UBND VÕ VĂN HƢNG: KHOANH  GỌN “ VÙNG NGUY CƠ CAO” 

ĐỂ TẦM SOÁT DỊCH BỆNH, NỚI LỎNG QUY ĐỊNH “ VÙNG XANH” ĐỂ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ 

 Sáng 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ 

trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa 

phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, quan điểm chống dịch hiện nay là 

thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát được dịch bệnh. Để làm được điều đó, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Trị (CDC)  nhất quán trong việc hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc triển khai 

xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép”. Ngay trong chiều hôm 

nay 30/9, CDC Quảng Trị, UBND thành phố Đông Hà và sở Công thương phải thống nhất 

được nội dung, giải pháp thực hiện để đưa chợ Đông Hà hoạt động trở lại trong điều kiện 

an toàn nhất. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng cho biết, phần lớn các ca bệnh được 

phát hiện từ test nhanh nên việc phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng rất quan trọng, 

giúp truy vết, khoanh vùng thuận lợi hơn nên ngành Y tế cần có chỉ đạo, tuyên truyền, 

hướng dẫn, khuyến khích sâu rộng trong nhân dân để mọi người hợp tác, phối hợp thực 

hiện, khuyến khích người dân test nhanh tại nhà… 

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thống nhất cao với ý kiến của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và đề nghị các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện. 
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Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã rất 

nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, là một trong những tỉnh thành của cả nước có số 

ca mắc COVID-19 thấp nhất nhưng nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn tỉnh vẫn rất cao, đặc 

biệt ở Đông Hà, Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hoá, Đakrông. Chủ tịch UBND tỉnh Võ 

Văn Hưng cho rằng, thành công đó có sự góp sức không nhỏ của các lực lượng tuyến đầu 

và sự đồng lòng ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh. Thành phố Đông Hà đã trải qua 1 

chu kỳ thực hiện Chỉ thị 16, các lực lượng đã tranh thủ “thời gian vàng” để truy vết khoanh 

vùng và kiểm soát dịch bệnh. 

Những ổ dịch vừa mới phát sinh cũng đã được các địa phương thích ứng, nắm bắt 

nhanh tinh thần chỉ đạo và nỗ lực quyết tâm để từng bước kiểm soát dịch bệnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cần cần khắc phục, đó là việc kiểm soát 

đầu vào chưa tốt, kể cả việc kiểm soát người tại cơ sở nên các tổ COVID cộng đồng cần 

phát huy vai trò trách nhiệm của mình. Một số bất cập trong triển khai thực hiện việc kiểm 

soát hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất kinh doanh cần có giải pháp khắc phục ngay. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng lưu ý, các cơ quan chuyên môn và chính quyền 

địa phương trên cơ sở phân tích tình hình thực tế những vùng nguy cơ cao để khoanh gọn 

kiểm soát dịch bệnh, những vùng nào đã được tầm soát sẽ nới lỏng quy định để phát triển 

kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải nâng cao ý thức trong phòng chống 

dịch và đặt vấn đề sức khoẻ nhân dân lên hàng đầu. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm 

những cá nhân không chấp hành quy định để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Trên cơ sở những dữ liệu hiện có và tình hình thực tế, căn cứ các chuỗi lây bệnh và 

tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ 

Văn Hưng đề nghị sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan đánh giá và kiến nghị, đề xuất phương án “tình hình mới” trong thời gian sớm nhất. 

 Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/tin-tuc-noi-

bat?p_p_id=PublicArticleCataloguePortlet_WAR_3cmsnewportlet_INSTANCE_BirYkLPxFObV&p_p_li

fecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&page=6 

 

 

 

 

 

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=6
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=6
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=6
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TRƢỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẢN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI 

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 

  

Sáng ngày 19/10/2021, Hội đồng khoa học Nhà trường do ThS. Nguyễn Hữu Thánh, 

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng làm Chủ tịch đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài 

khoa học cấp cơ sở gồm: 

1.“Hoạt động của Công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn đóng góp xây dựng trường 

chính trị chuẩn”, do ThS. Dương Thị Châu Phụng, Khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm. 

2.“Hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên gắn với xây dựng trường chính trị 

chuẩn tại Trường Chính trị Lê Duẩn”, do CN. Nguyễn hải Lý, Khoa Lý luận cơ sở làm 

chủ nhiệm. 

 

 
Th.S Nguyễn Hữu Thánh, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ 

trì buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021. Ảnh: TL. 

Phát biểu tại các buổi bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở, ThS. Nguyễn Hữu Thánh, Chủ tịch 

Hội đồng khoa học Nhà trường khẳng định: Công tác nghiên cứu khoa học là công việc rất 

quan trọng và cần thiết đối với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị, giúp cho giảng viên 

có điều kiện nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, nâng cao khả năng tư duy lý luận phục vụ tốt 

công tác giảng dạy; đồng thời quán triệt đánh giá các đề tài trên các tiêu chí:  tính cấp thiết, 

tính phù hợp, điểm mới và đóng góp của đề tài. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, sau khi mỗi chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả 

nghiên cứu của nhóm mình, các phản biện và ý kiến của uỷ viên Hội đồng khoa học đã chỉ 

ra kết quả đạt được của đề tài và những sai sót, khuyết thiếu cần sửa chữa, bổ sung. Sau 

phần trả lời của các nhóm nghiên cứu về các ý kiến của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch 

Hội đồng khoa học đã tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá, chỉ ra các nội dung, các lỗi cần 

chỉnh sửa để hoàn thiện đề tài. 
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Các đề tài khoa học đều được Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao vì được thực hiện khá công 

phu, trách nhiệm,chặt chẽ trong lập luận, chính xác trong phân tích số liệu và có giá trị ứng 

dụng trong thực tiễn. 

Sau khi các thành viên Hội đồng khoa học bỏ phiếu, Chủ tịch Hội đồng đã đồng ý công 

nhận các đề tài đều đạt loại khá. 

Một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sớ: 

 

 

 
Các chủ nhiệm báo cáo tóm tắt đề tài khoa học cấp cơ sở. Ảnh: TL. 

  


