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Chủ điểm bản tin:  

• Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 11/2021 

•  Một số nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 11 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ 

• Các hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2021 của Học 

Viện Chính trị Quốc gia HCM 

• Tin khác 

 

Người tổng hợp:Lê Thị Thu Hiền  
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Mục lục Trang 

1. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí 

thư Lê Duẩn, thăm Trường THCS Thành Cổ và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam 

2. Đoàn kiểm tra theo Quyết định 259-QĐ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy 

Quảng Trị làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. 

anh hùng. 

3. Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2021 – 2026. 

4. Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 

3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

5. Các hoạt động Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2021  

6. Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng thăm và làm việc với Sở  Giáo dục và Đào 

tạo 

7. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đăng Quang thăm, tặng quà 

một số trường học nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

8. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chúc mừng các thầy cô giáo ở 

huyện Gio Linh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

9.Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH Xuân Cầu, Viện năng 

lượng quốc gia về quy hoạch điện gió. 

10. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch 

tại một số đơn vị, địa phương. 
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PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN DÂNG HƯƠNG TẠI KHU LƯU NIỆM 

TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN, THĂM TRƯỜNG THCS THÀNH CỔ VÀ TẶNG QUÀ CHO 
VÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

 

Ngày 16/11/2021, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến Dâng 

hương tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; thăm Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị; 

thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Triệu Phong. Cùng tham gia các hoạt 

động của đoàn công tác Phó Chủ tịch nước về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

 

 

Dâng hương tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu 

Thành, huyện Triệu Phong, đoàn công tác Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh 

đạo tỉnh Quảng Trị đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng 

và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. 

Sau lễ dâng hương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác và các 

đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham quan Nhà trưng bày lưu niệm, ôn lại cuộc đời và sự nghiệp 
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hoạt động cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn qua những hình ảnh, tư liệu, hiện 

vật được trưng bày tại đây. 

 

 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tới thăm, 

tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Loan, 92 tuổi ở thôn Phương An, xã Triệu Sơn; 

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Niệm, 100 tuổi ở thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu 

Phong. Ân cần thăm hỏi đời sống của gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, Phó Chủ tịch 

nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các Mẹ, các gia đình 

thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Phó Chủ tịch nước bày tỏ sự biết 

ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, chúc các Mẹ mạnh khỏe, sống lâu, là điểm 

tựa tinh thần cho con cháu noi gương học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương 

ngày càng giàu đẹp. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637046806642 

 
 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637046806642
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ĐOÀN KIỂM TRA THEO QUYẾT ĐỊNH 259-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ 

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH 
Chiều 3/11/2021, Đoàn kiểm tra theo Quyết định 259-QĐ/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy 

Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để thông qua dự thảo Báo cáo kết 

quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cấp đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đối với Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cơ bản đồng tình với 

dự thảo báo cáo mà Đoàn kiểm tra đã thực hiện. Đồng thời thông tin thêm một số nội dung 

liên quan đến các dự án điện gió, chuyển đổi rừng, thủ tục cho thuê đất… 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trên cơ sở ý kiến của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh và các ngành liên quan, đề nghị Đoàn kiểm tra tiếp thu, nghiên cứu có chọn lọc 

để hoàn thiện dự thảo báo cáo. 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo bổ sung các nội dung 

thực hiện theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ; thời điểm đánh giá các dự án điện gió và 

rà soát, xem xét các dự án chậm tiến độ. Cần tạo điều kiện và bố trí đội ngũ cán bộ có năng 

lực tốt, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường 

sớm bố trí nguồn lực số hoá dữ liệu đất đai để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đồng chí 

Nguyễn Đăng Quang cũng cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu các ý kiến, xem xét, rà soát 

kỹ lưỡng các nội dung để hoàn thiện báo báo trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Nguồn :https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1635950269552 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1635950269552
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KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN 

THỨ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Sáng 18/11/2021, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Đại 

hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

Tham dự đại hội có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị 

Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các 

sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương… 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ, toàn thể 

hội viên phụ nữ của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 

2021 - 2026 các cấp hội phụ nữ tỉnh phải không ngừng sáng tạo, tìm tòi, đổi mới phương 

thức hoạt động để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Tăng cường tuyên truyền 

cho hội viên phụ nữ nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

nhất là những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ, 

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; các chương trình, đề án, 
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chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội… tạo sự thống nhất trong nhận thức và 

hành động thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết đại hội phụ 

nữ các cấp đã đề ra. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ 

chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đa dạng hóa mô hình thu hút, tập hợp hội 

viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ giới thiệu tham gia bộ 

máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã 

hội; tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát, góp ý và sử dụng các dịch 

vụ, tiện ích chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới với  

yêu cầu phải có chuyên môn sâu, khả năng hội nhập quốc tế tốt, ứng dụng công nghệ 

thành thạo, có kinh nghiệm thực tiễn và thích ứng nhanh để dẫn dắt phong trào phụ nữ. 

Đồng thời, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” và “Lấy hạnh 

phúc, lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu”, các cấp hội phụ nữ quan tâm công tác đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho phụ nữ. Hỗ trợ những mô hình sản 

xuất đủ điều kiện để chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị nhằm bảo bộ cho các mô 

hình sản xuất, kinh doanh của phụ nữ phát triên bền vững. Tổ chức và nâng cao hơn nữa 

các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt là phát huy vai trò của phụ 

nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa 

phương; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  

Nhân Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh tặng phụ nữ tỉnh Quảng Trị bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Quảng 

Trị đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp”… 

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 – 

2026 tiếp tục tiến hành các nội dung quan trọng theo kế hoạch. 

                     Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637224678252 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637224678252
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HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP 

TỈNH LẦN THỨ 3. NHIỆM KỲ 2020-2025 
Chiều 16/11/2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tinh tổ chức hội nghị báo cáo viên lần 

thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh dự và báo cáo tại hội nghị. 

 

Kỳ họp cũng đã xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết 

định các vấn đề quan trọng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, quyết định mục tiêu tổng quát với 15 chỉ tiêu chủ 

yếu và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Cùng với đó, Quốc hội 

xem xét, thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cùng 

nhiều nội dung quan trọng khác. 

Tại hội nghị báo cáo viên lần thứ 3, các báo cáo viên cũng đã được nghe báo cáo 

nhanh về tình hình COVID-19 trên thế giới và trong nước, cũng như những phương hướng 

phòng, chống dịch trong thời gian tới. 

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, các báo cáo viên cần tập trung 

vào 3 nội dung chủ yếu về tuyên truyền về Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước; tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của 

tỉnh; truyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, trọng tâm của địa phương. Đề nghị các báo cáo 

viên, tuyên truyền viên trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng của cấp mình gắn với tình 

hình thực tế của cơ quan đơn vị… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637058077618 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637058077618
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CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2021 

Trong không khí kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể cán bộ, giảng viên 

Học viện đã nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành, địa phương và các thế hệ học viên. 

Sáng ngày 18/11/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang 

trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) bằng 

hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu tại 

buổi Lễ. 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 

Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương 

Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bùi Tuấn Quang, Phó 

Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế 

Trung ương; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần 

Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, 

Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Hội 

đồng Lý luận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Thi 

đua - Khen thưởng Trung ương, v.v.. 
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 Nguồn: https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31840 

BÍ THƯ TỈNH UỶ LÊ QUANG TÙNG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI                          

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Chiều nay 19/11, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh 

Lê Quang Tùng thăm, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). 

  

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo  

Việt Nam 20/11 - Ảnh: MĐ 

  

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương báo cáo một số kết quả đạt 

được nổi bật của ngành GD&ĐT trong thời gian qua. Cụ thể như: Sở GD&ĐT đã làm tốt 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=31840
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công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về 

phát triển GD&ĐT; phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan 

thực hiện hiệu quả công tác GD&ĐT; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một 

tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; tuyên truyền, quán triệt đội ngũ cán bộ, giáo viên, 

nhân viên thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, mẫu mực trong tác phong, ứng xử, yêu 

thương giúp đỡ học sinh; thực hiện hiệu quả công tác đổi mới trong quản lý, phương pháp 

dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị dạy học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác cải cách 

hành chính; chủ động, linh hoạt dạy học trong bối cảnh ảnh hưởng do COVID-19…, phấn 

đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

  

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận và biểu dương 

những kết quả đạt được của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành 

GD&ĐT đã nỗ lực, sáng tạo và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Mặc dù 

còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sự nghiệp GD&ĐT Quảng Trị gặt hái được nhiều thành 

tích ấn tượng, nổi bật như có nhiều học sinh, giáo viên đạt nhiều giải cao trên toàn quốc; 

chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao về nhiều mặt; có nhiều cách làm, mô hình 

hay cho học sinh, giáo viên ở miền núi… Chia sẻ với những khó khăn mà ngành GD&ĐT 

gặp phải; gợi ý một số cách làm hay, hiệu quả để ngành GD&ĐT có thể nghiên cứu, áp 

dụng thực hiện. 

  

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành 

với sự nghiệp GD&ĐT; tiếp tục có nhiều chính sách đưa ngành GD&ĐT phát triển vững 

mạnh, toàn diện và đạt được nhiều thành công mới. Đồng thời mong muốn lãnh đạo, cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, 

nỗ lực không ngừng để khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, đưa ngành 

GD&ĐT tỉnh phát triển. Đề nghị Sở GD&ĐT quan tâm nhiều hơn đến nâng cao trình độ 

chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; phát huy truyền 

thống giáo dục tỉnh nhà và truyền thống người Quảng Trị về tinh thần hiếu học; đẩy mạnh 

xã hội hóa công tác GD&ĐT; chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo 

nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước. 

  

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang 

Tùng tặng hoa và chúc lãnh đạo, cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT nhiều sức khỏe, vui 

tươi, hạnh phúc, tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 

  
Minh Đức 
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PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ NGUYỄN ĐĂNG QUANG THĂM, 

TẶNG QUÀ MỘT SỐ TRƯỜNG HỌC NHÂN KỶ NIỆM 39 NĂM               

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982-2021), sáng nay 19/11, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đến thăm, tặng hoa và quà chúc 

mừng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn, thành phố Đông Hà; cán bộ, giáo viên Trường 

Mầm non Hương Sen và Trường TH-THCS Lương Thế Vinh, Phường 1, thị xã Quảng Trị.  

  

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng cán bộ, 

giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: T.T 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng tại 

Trường TH-THCS Lương Thế Vinh- Ảnh L.N 
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Đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Chính trị Lê 

Duẩn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang ghi 

nhận và đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ và 

lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng như nước bạn Lào. Đồng thời mong muốn thời gian tới, 

đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường luôn không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện 

đạo đức và phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên, cùng với tỉnh thực hiện tốt hơn công tác 

đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ tỉnh nhà. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng 

trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác. 

  

Tại Trường  Mầm non Hương Sen, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường. Đồng 

thời khẳng định, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người, đào 

tạo những “chủ nhân tương lai của đất nước”. Trên cơ sở những thành tích đạt được, Phó 

Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Hương 

Sen tiếp tục nỗ lực cố gắng để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo 

cho các cháu môi trường sống an toàn, được học tập và tham gia các sân chơi lành mạnh, 

bổ ích. 

  

Tại Trường TH-THCS Lương Thế Vinh, sau khi sáp nhập, trường có 464 học sinh, 17 

lớp, 38 giáo viên và nhân viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết 

quả nhà trường đạt được sau khi sáp nhập. Trước những diễn biến phức tạp của COVID-

19, đề nghị trường khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, đồng 

thời quan tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống dịch nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả 

thầy và trò trong quá trình dạy và học. Trong thời gian tới, đề nghị trường tiếp tục nỗ lực 

phấn đấu và đề xuất những phương hướng, giải pháp để tỉnh và thị xã Quảng Trị có những 

phương án tốt nhất nhằm tạo điều kiện cho Trường TH-THCS Lương Thế Vinh nói riêng 

và các trường sau sáp nhập nói chung tiếp tục đạt những thành tích trong dạy và học. 

  

                                                                                      Thanh Trúc- Lệ Như 
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VÕ VĂN HƯNG CHÚC MỪNG CÁC 

THẦY CÔ GIÁO Ở HUYỆN GIO LINH NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
Ngày 19/11/2021, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, 

chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Trung Hải, xã Trung Hải; Trường mầm non Linh Trường số 2, xã Linh Trường, huyện Gio Linh. 

 

Được biết, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Hải có 4 điểm trường với 23 

lớp, trong đó có 15 lớp ở cấp tiểu học và 8 lớp ở cấp trung học cơ sở. Trường Mầm non 

Linh Trường số 2, có 114 học sinh từ 2 đến 5 tuổi, 6 lớp, 2 điểm trường với 19 cán bộ giáo 

viên. Trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các 

trường luôn chủ động xây dựng phương án ứng phó linh hoạt, đảm bảo việc học tập của học 

sinh được liên tục, hiệu quả, đồng thời bảo vệ tốt sức khỏe cho cả thầy và trò.  

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ghi nhận, biểu dương 

sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường đã hoàn thành 

tốt nhiệm vụ, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Về các đề xuất của các thầy cô 

giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các cấp chính quyền và nhà trường 

cần quan tâm hơn đến vật chất và tinh thần cho giáo viên, trân trọng, khuyến khích nhiệt 

huyết yêu nghề, khát vọng đổi mới quê hương đối với mỗi thầy cô giáo để thi đua dạy 

tốt, góp phần tạo nên những thành công mới. 

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng 

đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ thầy cô giáo của các trường nói riêng và ngành Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Quảng Trị nói chung thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. 
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 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637319955591 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY TNHH XUÂN CẦU, VIỆN 

NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH ĐIỆN GIÓ 
Ngày 24/11/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chủ trì cuộc họp nghe Công ty TNHH Xuân 

Cầu, Viện Năng lượng quốc gia đánh giá khả năng giải tỏa công suất nguồn điện gió tỉnh Quảng Trị 

với công suất tăng thêm 1.500MW. Tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành chức năng liên quan. 

 

Theo báo cáo của Công ty TNHH Xuân Cầu và Viện Năng lượng Quốc gia cho rằng: 

Để giải tỏa được nguồn điện gió của tỉnh Quảng Trị đã có quy hoạch đến năm 2025, cần 

thiết phải đưa trạm 500kV Quảng Trị vào vận hành công suất 2 x 900 MVA và cải tạo 

phân pha tuyến đường dây 220kV mạch kép Đông Hà – Lao Bảo. 

Đến năm 2030 cần phải đưa trạm 500kV Quảng Trị vào vận hành công suất 3 x 900 

MVA và và cải tạo phân pha tuyến đường dây 220kV mạch kép Đông Hà – Lao Bảo. 

Các đơn vị cũng kiến nghị bổ sung một số cụm điện gió ở Cam Lộ, Gio Linh và xây 

dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, công trình lưới điện để giải tỏa công suất. 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết: Thường trực Tỉnh ủy 

cũng như Ban Thường vụ đồng ý về mặt chủ trương các đề xuất của Công ty TNHH Xuân 

Cầu và Viện Năng lượng quốc gia. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Báo cáo đánh giá này làm cơ sở cho tỉnh Quảng Trị 

báo cáo với Chỉnh phủ và Bộ công thương về khả năng giải tỏa nguồn điện trên địa bàn để 

điều chỉnh công suất của tỉnh Quảng Trị trong tổng sơ đồ điện VIII. Đồng thời đồng ý chủ 

trương để công ty TNHH Xuân Cầu nghiên cứu phát triển các dự án điện ngoài khơi vùng 

biển Quảng Trị. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637319955591
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Theo báo cáo của Công ty TNHH Xuân Cầu và Viện Năng lượng Quốc gia cho rằng: 

Để giải tỏa được nguồn điện gió của tỉnh Quảng Trị đã có quy hoạch đến năm 2025, cần 

thiết phải đưa trạm 500kV Quảng Trị vào vận hành công suất 2 x 900 MVA và cải tạo 

phân pha tuyến đường dây 220kV mạch kép Đông Hà – Lao Bảo. 

Đến năm 2030 cần phải đưa trạm 500kV Quảng Trị vào vận hành công suất 3 x 900 

MVA và và cải tạo phân pha tuyến đường dây 220kV mạch kép Đông Hà – Lao Bảo. 

Các đơn vị cũng kiến nghị bổ sung một số cụm điện gió ở Cam Lộ, Gio Linh và xây 

dựng trạm biến áp, đường dây truyền tải điện, công trình lưới điện để giải tỏa công suất. 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết: Thường trực Tỉnh ủy 

cũng như Ban Thường vụ đồng ý về mặt chủ trương các đề xuất của Công ty TNHH Xuân 

Cầu và Viện Năng lượng quốc gia. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Báo cáo đánh giá này làm cơ sở cho tỉnh Quảng Trị 

báo cáo với Chỉnh phủ và Bộ công thương về khả năng giải tỏa nguồn điện trên địa bàn để 

điều chỉnh công suất của tỉnh Quảng Trị trong tổng sơ đồ điện VIII. Đồng thời đồng ý chủ 

trương để công ty TNHH Xuân Cầu nghiên cứu phát triển các dự án điện ngoài khơi vùng 

biển Quảng Trị. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637753611456 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH HOÀNG NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG DỊCH TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 
(Web Quảng Trị) Ngày 30/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đi kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo các 

sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1637753611456
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đến kiểm tra 

công tác phòng chống dịch ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh và làm việc với địa phương 

về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của huyện Gio Linh, từ ngày 26/11 đến nay, trên địa bàn huyện Gio 

Linh ghi nhận 17 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca ghi nhận trong cộng đồng (4 ca ở xã 

Trung Giang, 1 ca ở xã Gio Mỹ); 12 ca trở về từ các tỉnh phía Nam. Sau khi ghi nhận ca 

mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang và qua đánh giá nguy 

cơ UBND huyện đã ban hành Quyết định về Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện, thực 

hiện phong tỏa toàn bộ thôn Thủy bạn xã Trung Giang từ 12h00 ngày 27/1 1/2021; tiến 

hành lập 05 chốt kiểm soát y tế tại khu vực phong tỏa. Qua điều tra, truy vết các lực lượng 

chức năng đã xác định 205 trường hợp F1, 2.386 trường hợp F2.  

Về công tác tiêm phòng vắc xin, tính đến ngày 29/11/2021, huyện Gio Linh đã triển 

khai 8 đợt tiêm tại 19 điểm tiêm; đến nay tỷ lệ người dân được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 98%, 

tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi đạt 67%. 

Qua kiểm tra thực tế tại xã Trung Giang và nghe lãnh đạo huyện Gio Linh báo cáo 

về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu 

địa phương chủ động xây dựng các kịch bản đáp ứng với các tình huống xảy ra trên địa 

bàn; thực hiện truy vết, bóc tách nhanh các trường hợp F0, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. 

Đối với các khu vực phong tỏa phải thực hiện tốt phương châm "chặt trong chặt ngoài"; 

triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn 

huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả; tăng cường giám sát người trở về từ vùng dịch; đẩy 

mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, yêu cầu người dân nghiêm túc, thực hiện tốt 5K 

của Bộ Y tế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch. 

*Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến kiểm tra công tác tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại Trung tâm y tế Thành phố Đông Hà.  

Theo ghi nhận, công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định và tuân thủ thông 

điệp 5K. Các học sinh được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, 

tuân thủ quy trình một chiều và theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm.  Các học sinh đến tiêm 

được chia theo từng nhóm lớp, với từng khung giờ khác nhau để đảm bảo công tác tiêm 

chủng được thuận lợi. 

Được biết, thành phố Đông Hà bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho nhóm tuổi từ 12-

17 tuổi từ ngày 29/11 tại 2 điểm tiêm. Chỉ tính trong ngày 29/11, đã có 1.600 học sinh trên 

địa bàn thành phố được tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19. 
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Tại nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã động viên, thăm hỏi 

các em học sinh, các y bác sỹ và lực lượng hỗ trợ làm việc tại điểm tiêm. Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh lưu ý sau khi được tiêm, các em vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng dịch 

một cách nghiêm túc, không chủ quan lơ là. 

Đồng chí đề nghị các đội ngũ y tế, lực lượng chức năng đảm bảo an toàn trong quá 

trình tiêm chủng, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

Được biết, liên quan đến 1 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành dương tính 

với Covi-19, 39 học sinh, 7 giáo viên là F1 hiện đang cách ly tại Trường, ngoài ra có 2 phụ 

huynh tình nguyện đến để chăm sóc cho các học sinh. Hiện Trường Tiểu học Nguyễn Tất 

Thành đã chuyển sang dạy học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

*Cũng trong chuyến công tác lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến 

kiểm tra tiến độ thi công công trình khẩn cấp cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Chuyên khoa 

Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Công trình có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, xây mới 

khoa điều trị dịch bệnh nguy hiểm, nhà cầu nối và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục. 

Được khởi công từ ngày 12/10/2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2021. 

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận sự nỗ lực của các 

ngành, đơn vị đồng thời đề nghị chủ đầu tư bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ cần phải đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả công trình. Đồng chí nhấn mạnh: Công trình hoàn thành đi vào sử 

dụng sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp nhận nhiều bệnh nhân, đặc biệt trong tình hình dịch 

bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Qua đó, đảm bảo mục tiêu sớm đưa Bệnh viện Chuyên 

khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh trở thành bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đề nghị Bệnh viện Chuyên khoa Lao và 

Bệnh phổi tỉnh có phương án chuẩn bị đội ngũ, trang thiết bị để khi công trình hoàn thành 

đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu điều trị cho người bệnh. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1638262079738 
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