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Chủ điểm bản tin:  

 Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 10/2021 

  Một số nội dung trọng tâm trong Chƣơng trình công tác tháng 10 của BTVTU 

 Hội nghị góp ý đề án: “Đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận cho hệ thống trƣờng 

Đảng và các trƣờng đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân” 

 Tin khác 

 

 

Ngƣời tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền  
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Mục lục Trang 

1. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các ngành để 

cho ý kiến chỉ đạo rà soát lại các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6  

2. Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 10 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy  

3. Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2021 

4. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng: Quy hoạch tỉnh Quảng Trị cần đảm bảo 

tương quan trong phát triển vùng, quốc gia và các nước trong khu vực  

5. Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh 

kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và quán triệt một số văn bản của Bộ 

Chính trị, BCH Trung ương Đảng  

6.Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh cho ý kiến về nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khoá XV, 

nhiệm kỳ 2021- 2026  

7. Phấn đấu xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn 

mức 1 vào năm 2025  

8. Hội nghị góp ý đề án “Đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ 

thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục 

quốc dân” 

9. Chung kết Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Khối Cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh 

 

 

 

  

 

 

3 

 

4 

 

6 

 

8 

 

9 

 

11 

 

12 

 

14 

 

16 



3 
 

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY CHỦ TRÌ LÀM VIỆC VỚI 

CÁC NGÀNH ĐỂ CHO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT LẠI CÁC NỘI DUNG 

TRÌNH HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 6 
Chiều ngày 12/10/2021, thực hiện chƣơng trình công tác của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, để 

chỉ đạo hoàn thiện nội dung sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/TU về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đồng chí Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy đã chủ trì làm việc với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn 

mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định, nông nghiệp là 

một trong 03 trụ cột của nền kinh tế, có vai trò là bệ đỡ, vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh tái 

cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 

tới để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, quá trình đánh giá sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU cần phân tích làm rõ những điểm nổi bật trên các 

lĩnh vực cụ thể; đồng thời chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, trách nhiệm thuộc cấp 

nào, ngành nào, trong đó đánh giá làm rõ hiệu quả của các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho 

phát triển nông nghiệp có thực sự phát huy tác dụng hay không, đề xuất điều chỉnh như thế 

nào hoặc thay thế những chính sách nào cho phù hợp trong giai đoạn tới. Việc triển khai 

thực hiện liên kết “5 nhà” đã thực sự hiệu quả hay chưa, chỉ ra trách nhiệm của đơn vị làm 

chưa tốt để có hướng chỉ đạo kịp thời… Đồng chí đề nghị sau phiên làm việc, các cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh để hoàn thiện, đề xuất các văn bản trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6.   

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tri-lam-viec-voi-cac-

nganh-de-cho-y-kien-chi-dao-ra-soat-lai-cac-noi-dung-trinh-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-6 

https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tri-lam-viec-voi-cac-nganh-de-cho-y-kien-chi-dao-ra-soat-lai-cac-noi-dung-trinh-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-6
https://tinhuyquangtri.vn/-dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tri-lam-viec-voi-cac-nganh-de-cho-y-kien-chi-dao-ra-soat-lai-cac-noi-dung-trinh-hoi-nghi-tinh-uy-lan-thu-6


4 
 

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG CHƢƠNG TRÌNH CÔNG 

TÁC THÁNG 10 CỦA BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Tại Chƣơng trình công tác số 24-CTr/TU, ngày 07/10/2021 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy đã xác định 11 nhóm đầu việc trọng tâm, phân công các đơn vị chuẩn bị nhƣ sau: 

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương 

và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 (BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và 

các cơ quan liên quan tham mưu). 

2. Tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, bàn và quyết định các nội dung: Nghị quyết 

về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Sơ kết 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về 

đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 – 2020. Thông qua Nghị quyết chuyên 

đề về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghe báo cáo công tác thu hút đầu tư 

các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII đến nay; tình hình kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2021. 

3. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 

28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát 

và kỷ luật của Đảng; Quy định 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ 

thị số 26-CT/TW, ngày 09/01/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 

09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ 

quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc (Các ban Đảng, Văn 

phòng Tỉnh ủy tham mưu thực hiện). 

4. Làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để cho ý 

kiến về: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị; 

triển khai dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng; Đề án phát triển Khu kinh tế - thương 

mại Lao Bảo gắn với định hướng phát triển đô thị, thương mại dịch vụ logistic xuyên biên 

giới; Phương án sử dụng trụ sở của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố 

trí trụ sở mới; Một số nội dung về kinh tế - xã hội theo thẩm quyền (Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc; Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối, tham mưu thực hiện) 
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5. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh đôn đốc việc triển khai các dự 

án trọng điểm, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo thẩm quyền (Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc (theo kế hoạch riêng) 

6. Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; sơ kết 

công tác tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Sở 

Công thương. Ban hành và triển khai Kế hoạch về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh 

nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 (Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu). 

7. Hoàn thành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-

CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn 

đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 

trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” đối với Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh 

(UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu). 

8. Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; công 

tác nội chính; công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quý III/2021 (Các ban 

Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thực hiện). 

9. Ban hành một số văn bản: Quy định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử 

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu). 

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính 

và cải cách tư pháp trong tình hình mới; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy 

đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới (Ban Nội 

chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu). 

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị; Đề án “Những vấn 

đề đặt ra đối với công tác dân tộc và công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 

Quảng Trị trong thời kỳ mới” (Ban Dân vận  Tỉnh ủy chủ trì tham mưu). 

10. Chỉ đạo sơ, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh 

vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

(BCS đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu nội dung liên quan). 

11. Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở (Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ).  
Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/mot-so-noi-dung-trong-tam-trong-chuong-trinh-cong-tac-thang-

10-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy 

https://tinhuyquangtri.vn/mot-so-noi-dung-trong-tam-trong-chuong-trinh-cong-tac-thang-10-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy
https://tinhuyquangtri.vn/mot-so-noi-dung-trong-tam-trong-chuong-trinh-cong-tac-thang-10-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy
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HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH 

TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 

TRỌNG TÂM QUY IV, NĂM 2021 

Ngày 13/10/2021, Thƣờng trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội 

nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thị Lan Hƣơng, UVTV, Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đào 

Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Hoàng Nam, TUV, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh 

ủy và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. 

 

 

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư 

Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt 

được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trong 9 tháng đầu năm 
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2021. Về nhiệm vụ quý IV năm 2021, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó bí thư Thường 

trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 

30/7/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị”; gắn việc thực hiện Quy chế với tăng cường vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về lĩnh vực 

công tác dân vận, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII 

Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 

03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội nắm tình hình, rà soát, thống kê tình hình người dân từ các tỉnh miền 

Nam trở về quê để có phương án tuyên truyền để đảm bảo an toàn cho người dân phòng, 

chống dịch COVID-19; phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu triển khai các giải 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống, tạo sinh kế, giải quyết vấn đề việc 

làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân hồi hương. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 

2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt; trong đó, cần tăng cường, đẩy mạnh hoạt 

động giám sát đối  việc tổ chức hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch 

COVID-19  trên địa bàn tỉnh. Hiệp thương thống nhất nội dung giám sát, phản biện xã hội 

năm 2022, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Củng cố, kiện toàn tổ chức 

bộ máy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua 

yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả hoạt động nhân 

Tháng cao điểm Vì người nghèo.   
 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-mat-tran-va-cac-doan-the-chinh-tri-

xa-hoi-cap-tinh-9-thang-dau-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-iv-nam-2021 

 

https://tinhuyquangtri.vn/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-mat-tran-va-cac-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cap-tinh-9-thang-dau-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-iv-nam-2021
https://tinhuyquangtri.vn/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-mat-tran-va-cac-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cap-tinh-9-thang-dau-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-quy-iv-nam-2021


8 
 

BÍ THƢ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG: QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG TRỊ CẦN 

ĐẢM BẢO TƢƠNG QUAN TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG, QUỐC GIA VÀ CÁC 

NƢỚC TRONG KHU VỰC 

Chiều ngày 14/10/2021, UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê 

Quang Tùng chủ trì làm việc về báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 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; các ủy viên Ban TVTU tham dự làm việc. 

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung, bố cục, các quan điểm, 

mục tiêu lập quy hoạch, các đánh giá về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và các phân 

tích về bối cảnh, mối quan hệ quốc tế, liên hệ vùng trong báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh do 

đơn vị tư vấn trình bày. 

 

 Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, cùng với nền tảng 

là định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đội ngũ tư vấn trong, ngoài nước, kỳ 

vọng các nội dung quy hoạch tỉnh sẽ được xây dựng hoàn thiện, đảm bảo tính khả thi. Quy 

hoạch tỉnh cần đảm bảo tương quan trong phát triển vùng, quốc gia và các nước trong khu 

vực. Đơn vị tư vấn cần làm rõ lợi thế phát triển của tỉnh trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, 
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liên kết của tỉnh với các địa phương khác dựa trên dự báo cạnh tranh trong tương lai. Về cơ bản 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn kịch bản tăng trưởng khá theo đề xuất của đơn vị tư vấn. 

Về không gian phát triển kinh tế - xã hội và phát triển các khu đô thị, Bí thư Tỉnh 

ủy yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục làm việc với UBND tỉnh để cân nhắc lựa chọn phương án 

phù hợp đưa vào nội dung quy hoạch. Đối với vấn đề tổ chức không gian và điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố, trước mắt đồng ý phương án của đơn 

vị tư xây dựng; thời gian tới khi tỉnh cập nhật đầy đủ quy hoạch phát triển các ngành, địa 

phương thì sẽ bổ sung để đơn vị tư vấn hoàn thiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-quy-hoach-tinh-quang-tri-can-

dam-bao-tuong-quan-trong-phat-trien-vung-quoc-gia-va-cac-nuoc-trong-khu-vuc 

 

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO 

CÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƢƠNG 4 KHÓA XIII VÀ QUÁN TRIỆT 

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BCH TRUNG ƢƠNG ĐẢNG 

 

Ngày 15/10/2021, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn 

tỉnh quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/ TW của BCH Trung ƣơng Đảng khóa 

XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW, 

ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XIII về “Thi hành Điều 

lệ Đảng”; Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều 

tra, xử lý các vụ án, vụ việc và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ƣơng 4 khóa 

XIII. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát 

biểu khai mạc của đồng chí Bí thƣ Tỉnh ủy tại hội nghị. 

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh! 

Thưa toàn thể Hội nghị! 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/ TW của 

BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy 

https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-quy-hoach-tinh-quang-tri-can-dam-bao-tuong-quan-trong-phat-trien-vung-quoc-gia-va-cac-nuoc-trong-khu-vuc
https://tinhuyquangtri.vn/-bi-thu-tinh-uy-le-quang-tung-quy-hoach-tinh-quang-tri-can-dam-bao-tuong-quan-trong-phat-trien-vung-quoc-gia-va-cac-nuoc-trong-khu-vuc
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định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

“Thi hành Điều lệ Đảng”; Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị khóa 

XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công 

tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Đồng thời thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung 

ương 4 khóa XIII. 

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang 

chung sức, đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thay 

mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnhcác đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã về dự Hội 

nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy và điểm cầu các địa phương trong tỉnh. Xin gửi tới các đồng chí 

những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất! 

Một số nội dung chính và nhiệm vụ của Hội nghị. 

Thứ nhất, về kết quả Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

1. Về kinh tế - xã hội năm 2021- 2022 

2. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Thứ hai, về triển khai Quy định 22-QĐ/TW, Quy định 24-QĐ/TW  và Chỉ thị 26-CT/TW. 

*  Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và 

kỷ luật của Đảng khóa XIII 

*  Về Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị 

  
Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-

bao-cao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-va-quan-triet-mot-so-van-ban-cua-bo-chinh-tri-

bch-trung-uong-dang 

 

 

 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-bao-cao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-va-quan-triet-mot-so-van-ban-cua-bo-chinh-tri-bch-trung-uong-dang
https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-bao-cao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-va-quan-triet-mot-so-van-ban-cua-bo-chinh-tri-bch-trung-uong-dang
https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-bao-cao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-va-quan-triet-mot-so-van-ban-cua-bo-chinh-tri-bch-trung-uong-dang
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BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ĐOÀN, BAN THƢỜNG VỤ 

HỘI LHPN TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 

Chiều ngày 15/10, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban 

Thƣờng vụ Hội LHPN tỉnh để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, 

chƣơng trình đại hội và một số nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 

khoá XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. 

 

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đã thống 

nhất với các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội LHPN tỉnh, đồng 

thời yêu cầu cần bám theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để tham gia tích cực 

vào xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia 

đình cũng như ngoài xã hội. Nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ mới cần xây dựng thêm 

một số chuyên đề hoạt động thể hiện được vai trò của tổ chức hội trong việc hỗ trợ, quan 

tâm đến đối với phụ nữ yếu thế, phụ nữ khó khăn vùng đồng bào dân tộc. Về nhân sự, 

thống nhất với phương án đề xuất của Hội LHPN tỉnh đề ra nhưng cần tính toán đến đại 

biểu dự khuyết hợp lý. Thống nhất thời gian tổ chức đại hội trong 2 ngày 17 và 18 / 

http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
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11/2021 như dự kiến, tuy nhiên cần phải chuẩn bị phương án, kịch bản trong các trường 

hợp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-doan-ban-thuong-

vu-hoi-lhpn-tinh-cho-y-kien-ve-noi-dung-nhan-su-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-khoa-xv-nhiem-

k%e1%bb%b3-2021-2026 

 

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƢỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN ĐẠT CHUẨN 

TRƢỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN MỨC 1 VÀO NĂM 2025 

Chiều ngày 26/10/2021, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc với Trƣờng Chính trị Lê Duẩn về đề án 

xây dựng Trƣờng Chính trị Lê Duẩn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trƣởng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại 

Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng dự làm việc. 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang 

yêu cầu Trường Chính trị Lê Duẩn cần tính toán làm rõ các nội dung như kinh phí hoạt 

động; chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng học viên; kinh phí đầu tư mua sắm thiết bị; kinh phí 

nghiên cứu công trình khoa học hàng năm để xây dựng đề án trình Ban Thường vụ (BTV) 

http://www.tinhuytthue.vn/
http://www.tinhuytthue.vn/
https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-doan-ban-thuong-vu-hoi-lhpn-tinh-cho-y-kien-ve-noi-dung-nhan-su-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-khoa-xv-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026
https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-doan-ban-thuong-vu-hoi-lhpn-tinh-cho-y-kien-ve-noi-dung-nhan-su-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-khoa-xv-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026
https://tinhuyquangtri.vn/-ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-doan-ban-thuong-vu-hoi-lhpn-tinh-cho-y-kien-ve-noi-dung-nhan-su-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-khoa-xv-nhiem-k%e1%bb%b3-2021-2026
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Tỉnh ủy xem xét. Đồng thời đề xuất BTV Tỉnh ủy lập ban chỉ đạo xây dựng đề án để giúp 

BTV Tỉnh ủy quyết định xây dựng trường. 

 Về xây dựng trường đạt chuẩn, đến thời điểm này Trường Chính trị Lê Duẩn mới 

đạt chuẩn được 65%, do đó trong thời gian tới cần tính toán cụ thể về đội ngũ, trình độ, cơ 

cấu biên chế, vị trí việc làm để đề xuất giải pháp thực hiện. Việc xây dựng đề án phải tính 

đến 5 năm tới trường cần bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân để có lộ trình đào tạo cũng như 

cần bao nhiêu kinh phí để trường hoạt động. 

 Dự thảo đề án do Trường Chính trị Lê Duẩn chuẩn bị nêu rõ: Mục tiêu phấn đấu 

đến 2025, đội ngũ viên chức nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn, đảm bảo cơ cấu tỉ lệ giảng 

viên; có bộ máy cán bộ lãnh đạo, quản lý của các khoa, phòng đủ về số lượng, đáp ứng yêu 

cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm quản lý chuyên môn, quản lý trường 

học. Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn mức 1 theo tiêu chí trong Quy 

định số 11 của Ban Bí thư Trung ương về trường chính trị chuẩn. 

 Có cơ sở vật chất tương đối đảm bảo về tiêu chuẩn của trường chính trị chuẩn (từ 

diện tích khuôn viên đến các phòng học, phòng đặc dụng khác) làm cơ sở để hoàn thiện 

dần. Đảm bảo các nguồn chi một cách tương đối về tài chính để đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao.  

Đến năm 2030, xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị, đồng thời là trung tâm nghiên cứu về khoa 

học chính trị, khoa học hành chính và khoa học xã hội và nhân văn có uy tín.  Trường 

Chính trị Lê Duẩn đủ khả năng để trở thành một bộ máy tham mưu có chất lượng 

trong việc xây dựng, hoạch định các chính sách, đề án của tỉnh theo tinh thần Đề án 

ban hành kèm theo Quyết định số 705 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2030 đạt 

trường chính trị chuẩn mức 2.  

  

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-phan-dau-xay-dung-truong-chinh-tri-le-duan-dat-truong-chinh-

tri-chuan-muc-1-vao-nam-2025 

 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-phan-dau-xay-dung-truong-chinh-tri-le-duan-dat-truong-chinh-tri-chuan-muc-1-vao-nam-2025
https://tinhuyquangtri.vn/-phan-dau-xay-dung-truong-chinh-tri-le-duan-dat-truong-chinh-tri-chuan-muc-1-vao-nam-2025
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HỘI NGHỊ GÓP Ý ĐỀ ÁN “ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH 

TRỊ CHO HỆ THỐNG TRƢỜNG ĐẢNG VÀ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO 

ĐẲNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN” 

Chiều ngày 22/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội 

nghị góp ý đề án “Đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng 

và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân”. PGS,TS Lê Văn Lợi, 

Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án dự và 

chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học 

viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện 

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính; các chuyên gia, các nhà 

khoa học, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án cho biết, trước yêu cầu nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao 
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đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng các yêu cầu mới được đặt ra, ngày 

10/5/2021, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 

1842 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo giảng viên lý 

luận chính trị. 

PGS,TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, đây là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo xây dựng 

kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng tham vấn, lập Dự thảo Đề án. Vì vậy, 

PGS,TS Lê Văn Lợi mong muốn, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm 

rõ các điểm cần chú ý trong Dự thảo Đề án để Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục bổ 

sung, hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan liên quan, tạo sự đồng thuận, thống nhất, sớm 

trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt. 

Báo cáo khái quát các nội dung của Dự thảo Đề án, đồng chí Đậu Tuấn Nam, 

Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã trình bày một bức tranh tương 

đối toàn diện về căn cứ chính trị, pháp lý và căn cứ thực tiễn để xây dựng Đề án, thực 

trạng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và những vấn đề đặt ra về đào tạo giảng viên 

lý luận chính trị hiện nay; nguyên tắc xây dựng Đề án, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, 

phạm vi, các hoạt động, giải pháp thực hiện của Đề án; tiến độ và công tác tổ chức, 

phối hợp triển khai Đề án… 

Nguồn:https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31732 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31732
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CHUNG KẾT HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI ĐẢNG 

BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
 

Ngày  29/10/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức vòng chung kết Hội 

thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam 

dự hội thi.  
  

 

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ 

Thị Lý tặng hoa cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên - Ảnh: MĐ 

  

Tham dự vòng chung kết hội thi có 13 báo cáo viên, tuyên truyền viên đã vượt qua 

vòng sơ khảo trong tổng số 38 báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia. Tại vòng chung 

kết, các báo cáo viên, tuyên truyền viên trải qua 2 phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi 

của ban giám khảo. 

Hội thi lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối 

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, qua đó giúp các cấp ủy đảng nâng cao nhận thức về vị trí, 

vai trò của công tác tuyên truyền miệng, quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn 

nữa công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời cũng là dịp để báo 

cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, kỹ 

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/162114/title/Chung-ket-Hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-Dang-bo-Khoi-Co-quan-va-Doanh-nghiep-tinh-
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/162114/title/Chung-ket-Hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-Dang-bo-Khoi-Co-quan-va-Doanh-nghiep-tinh-
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năng, phương pháp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; thúc đẩy đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, góp phần 

nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền trước yêu cầu nhiệm vụ mới. Qua 

hội thi lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham dự Hội thi Báo cáo viên, 

Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho báo cáo viên Nguyễn Thị Chính, 

Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn; trao 2 giải Nhì cho báo cáo viên Dương Thị Thanh 

Thúy, Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh và Võ Thị Bích Thủy, Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Sư phạm Quảng Trị; trao 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Ngoài ra, trao 2 giải cho báo 

cáo viên, tuyên truyền viên có phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo 

xuất sắc nhất. 

 Nguồn: Báo Quảng Trị Online 

 
 

 

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/162114/title/Chung-ket-Hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-gioi-Dang-bo-Khoi-Co-quan-va-Doanh-nghiep-tinh-

