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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

SỐ 35-NQ/TW NĂM 2021 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Chiều ngày 31/12/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ 

chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm 

cầu của các Học viện trực thuộc. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám 

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

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội nghị. 

 

Về kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tổ chức bộ máy, Đảng uỷ, 

Ban Chỉ đạo 35 Học viện thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

Nghị quyết 35-NQ/TW bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính 

trị, xã hội quan trọng của đất nước, các vấn đề quốc tế nổi bật; góp phần bảo vệ, lan tỏa 

thành công nội dung của Đại hội XIII, của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Về kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thực hiện Nghị quyết 35, Học viện 

đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện 

hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Trong năm 2021, Học viện đã hoàn thành nghiên cứu và tiến hành tổng kết Chương trình 

khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KX-02/16-20 “Nghiên cứu đề xuất bổ sung 

phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin – Cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng 
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trong bối cảnh mới”; Chương trình cấp Bộ trọng điểm “Nghiên cứu đề xuất định hướng 

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch 

trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”; tiếp tục xây dựng các báo cáo kiến 

nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề xuất bổ sung hệ thống lý luận của Đảng và những vấn đề 

cốt lõi phục vụ trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 35, triển khai 33 nhiệm vụ khoa học 

liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch. 

Về kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đào tạo, bồi 

dưỡng được Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện đặc biệt quan tâm, tổ chức 

thực hiện và đạt nhiều kết quả rõ nét. Học viện đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học, 

“Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch trong đào tạo cao cấp lý luận chính trị”; hoàn thành bổ sung chỉnh sửa 

Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị, Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị trên tinh thần 

cập nhật nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đưa 

ngay vào giảng dạy từ năm học 2021-2022. 

Về kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng bộ Học viện và các đảng bộ, chi 

bộ trực thuộc nghiêm túc quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Nghị quyết Đại hội 

XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII và nhiều văn bản quan trọng của 

Trung ương và của Học viện. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, ngày 19/5/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động cuộc 

thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức đã 

nhận được 8.129 bài viết dự thi và qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ 

chức đã lựa chọn 65 tác phẩm để trao giải chính thức của cuộc thi. Thành công của cuộc thi 

là tiền đề quan trọng, là cơ sở để Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giao cho Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp một số ban, ngành Trung ương mở rộng cuộc thi 

năm 2022 trên quy mô toàn quốc. 

Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, 06 tập thể và 15 cá nhân đã được Giám 

đốc Học viên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 

trong năm 2021. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

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

ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh biểu dương và chúc mừng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh đã được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các tập 

thể và cá nhân của Học viện được nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 35 Học viện vì những 

thành tích xuất sắc trong năm 2021. 
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Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, 

đảng viên trong thực hiện bài bản, đồng bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn hệ thống Học viện, GS,TS 

Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Học viện trong chương trình, kế hoạch năm 

2022 phải bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và chức năng, 

nhiệm vụ của Học viện để cụ thể hóa, xác định các nội dung công tác phù hợp. 

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cá nhân, mỗi tổ 

chức trong hệ thống Học viện phải nhận thức rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên. Các 

Học viện khu vực, các viện chuyên ngành, các trường chính trị trong nội dung chương 

trình giảng dạy các hệ lớp phải luôn quán triệt cho cán bộ, giảng viên thường xuyên cập 

nhật các văn kiện mới của Đảng, chú trọng triển khai thực hiện các nội dung của Nghị 

quyết số 35-NQ/TW. Trong thời gian tới, Học viện cần xây dựng lực lượng nòng cốt tham 

gia cùng các Ban tham mưu của Đảng, các bộ, ngành đấu tranh có hiệu quả với các phần tử 

cơ hội, xuyên tạc trên tinh thần chiến đấu kiên cường, dựa vào các luận cứ, luận chứng 

khoa học, thuyết phục. 

Về cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng 

khẳng định thành công bước đầu của cuộc thi năm 2021 đã tạo được sự hưởng ứng, lan toả 

rộng rãi trong hệ thống trường Đảng và hệ thống chính trị; được Ban Chỉ đạo 35 Trung 

ương giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp một số ban, 

ngành Trung ương mở rộng cuộc thi năm 2022 trên quy mô toàn quốc. Để tổ chức thực 

hiện tốt cuộc thi năm 2022, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện phải tiếp tục là 

lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Hội nhà 

báo, các cơ quan thông tấn báo chí… có kế hoạch tổ chức kỹ lưỡng, hướng dẫn rõ ràng để 

sớm phát động cuộc thi, mở rộng và lôi cuốn sự tham gia rộng rãi hơn nữa của toàn xã hội, 

nhất là lực lượng sinh viên và học viên với tư cách là những chiến sĩ tiên phong trên mặt 

trận tư tưởng, lý luận./. 

Nguồn:https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=32022 

 

 
 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=32022
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THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI AVSE GLOBAL VỀ QUY HOẠCH 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Chiều 8/12/2021, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm 

việc trực tuyến với các chuyên gia, nhà khoa học của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam 

toàn cầu (AVSE Global) về dự án Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Tham dự còn có Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Trƣởng Đoàn 

chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng. 

 

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy và các ngành liên quan đã nghe đại diện Tổ 

chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu giới thiệu thêm một số nội dung về dự án 

Tái thiết miền Trung. Theo đó, các chuyên gia trong định hướng chiến lược phát triển tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề cập đến mục đích đưa Quảng trị 

trở thành tỉnh tiên phong của Bắc Trung bộ về mô hình cuộc sống an toàn và hạnh phúc 

của người dân; là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế Quốc gia với các trụ 

cột logistics, năng lượng tái tạo; trở thành biểu tượng “Điểm đến hòa bình” của các sự kiện 

quốc tế, du lịch lịch sử và tôn giáo. 

Để thực hiện được 3 mục đích trọng tâm trên, các chuyên gia cũng cho rằng tỉnh 

Quảng Trị phải thực hiện chiến lược định danh Quảng Trị trong chuỗi giá trị khu vực và 

quốc gia; phát triển dựa vào thế mạnh nội tại và tận dụng sức mạnh liên kết bên ngoài. 

Sau khi nghe AVSE Global trình bày về định hướng chiến lược phát triển tỉnh 

Quảng Trị, đại diện các sở ngành liên quan cũng đã trao đổi về những định hướng, chiến 

lược phát triển cho tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
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Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đồng tình với định hướng, 

tầm nhìn, mục đích, chiến lược, nguyên tắc phát triển… mà phía AVSE Global đưa ra. 

Để việc hợp tác diễn ra thuận lợi hơn, đề nghị hai bên cần có sự kết nối thường 

xuyên, chặt chẽ hơn. UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu 

sâu các nội dung mà AVSE Global trao đổi, có sự đối chiếu với thực tiễn địa phương. 

Đồng thời bày tỏ mong muốn, AVSE Global cùng các chuyên gia sẽ hỗ trợ Quảng Trị tối 

đa trong xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển, sớm đưa Quảng Trị đạt được những 

mục tiêu đặt ra. 

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, AVSE Global sẽ thành công trong việc giúp tỉnh trong xác 

định hướng đi phù hợp để xây dựng Quảng Trị phát triển toàn diện, bền vững hơn nữa. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1638967642475 

PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC UBND TỈNH HÀ SỸ ĐỒNG LÀM VIỆC VỚI 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á 

Ngày 8/12/2021, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc 

với đoàn công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng 

với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIME) tại tỉnh Quảng Trị. 

 

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số tại Quảng Trị có thời gian thực hiện từ 2021 – 2024, tại địa bàn 2 huyện miền núi 

Hướng Hóa và Đakrông. Dự án có mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, cải thiện cơ 

sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tại buổi làm việc, các chuyên gia đoàn ADB đã thảo luận với địa phương những nội 

dung trong quá trình thực hiện dự án như quy định về đánh giá tác động môi trường, công 

tác quản lý tài chính, đấu thầu... 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1638967642475
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Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng 

thông tin với đoàn công tác về đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng, tập quán sản xuất, sinh 

hoạt và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các quy định pháp luật về môi 

trường tại khu vực triển khai dự án. 

Đồng thời, nhấn mạnh: Đây là dự án tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giúp 

người dân đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Dự án cũng 

nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng giao thông, cấp nước sinh hoạt, quản lý tài nguyên nước... 

UBND tỉnh cũng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi 

trường, quy định của Chính phủ, của ADB cũng như các chuẩn mực của kiểm toán quốc tế 

để dự án sớm triển khai, nhằm giải quyết khó khăn cho người dân đồng bào dân tộc thiểu 

số. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp 

chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. 

 Nguồn https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1638971037544 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KHỞI ĐỘNG KỸ THUẬT DỰ ÁN LẬP Ý TƢỞNG 

QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
Ngày 13/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Trị đã chủ trì hội nghị trực tuyến khởi động kỹ thuật dự án lập ý tƣởng quy hoạch tỉnh Quảng Trị 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Trên cơ sở các biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Sản xuất Singapore 

(SMF) về xây dựng “Báo cáo nghiên cứu định vị kinh tế cấp cao tỉnh Quảng Trị”; hợp tác 

với Sakae Advisory - Surbana Jurong xây dựng “Ý tưởng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1638971037544
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năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” vào ngày 11/6/2021; UBND tỉnh đã giao các sở, ngành 

cung cấp thông tin số liệu, hỗ trợ các đơn vị tư vấn hoàn thành các nội dung hợp tác. 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đã tích cực làm việc hỗ trợ các 

đơn vị tư vấn thu thập số liệu, đã có được kết quả ban đầu; Các đối tác Singapore cũng đã 

tham gia phản biện có trách nhiệm đối với Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Trị, qua 

đó giúp đơn vị tư vấn lập quy hoạch hoàn thiện các định hướng lớn trong báo cáo đầu kỳ. 

Tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ban ngành liên quan tiếp 

tục nghe đại diện các đơn vị tư vấn gồm Quỹ Truth Assets Management (TAM), các 

chuyên tư vấn Sakae Corporate Advisory; Singapore Cooperation Enteprise (SCE), 

Surbana Jurong (SJ) và Meinhardt Planners Singapore (MPS) trình bày về dự án “Ý tưởng 

lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Các đơn vị tư 

vấn cũng đề xuất một số nội dung cụ thể như: Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Kỹ thuật; Tiến 

độ của thực hiện dự án; nội dung, sản phẩm dự án, cũng như đề xuất các buổi làm việc với 

các sở, ngành liên quan; các thông tin, số liệu cần thiết thu thập phục vụ dự án… Các bên 

cũng đã thống nhất một số nội dung như các thức phối hợp, lộ trình thực hiện dự án để các 

đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nội dung hợp tác… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639409621927 

BÍ THƢ LÊ QUANG TÙNG KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 

DỊCH  COVID-19 TẠI HẢI LĂNG 
 Ngày 15/12/2021, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trƣởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo 

phòng chống Covid-19 tỉnh Hoàng Nam đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện 

Hải Lăng. Cùng đi có  lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639409621927
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Theo báo cáo của UBND huyện Hải Lăng, từ tháng 4/2021 đến 16h ngày 

14/12/2021, trên địa bàn huyện ghi nhận 101 ca mắc Covid-19 ở 15 xã, thị trấn. Trong đó 

xã Hải Khê ghi nhận 50 ca. Nguồn lây nhiễm chủ yếu là người về từ các tỉnh thành phía 

Nam và Thành phố Huế. Hiện toàn huyện có 200 trường hợp đang cách ly tại nhà, 272 

trường hợp giám sát sức khỏe tại nhà. 

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến, lãnh 

đạo xã Hải Khê cho biết: Từ ngày 7/12-15/1, trên địa bàn xã ghi nhận 50 ca mắc Covid-19. 

Qua điều tra, truy vết các lực lượng chức năng đã xác định 329 trường hợp F1; đã tiến 

hành phong tỏa toàn bộ thôn Thâm Khê với 388 hộ, thôn Xóm mới, đội 3, Trung An với 28 

hộ. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề 

nghị huyện Hải Lăng tập trung truy vết, khoanh vùng đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét 

nghiệm, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; hạn chế tối đa việc di chuyển của 

người dân đến các địa phương khác, tránh làm lây lan dịch bệnh. Đối với F1 là trẻ em dưới 

16 tuổi được cách ly tại nhà nếu gia đình đảm bảo được các điều kiện cách ly, phòng chống 

dịch.  

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Hải Lăng và xã Hải Khê 

Qua kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19, nghe báo cáo của huyện 

Hải Lăng, xã Hải Khê và ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê 

Quang Tùng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp uỷ, chính quyền huyện Hải Lăng, xã 

Hải Khê đã kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát, linh hoạt, hiệu quả. Tuy nhiên, 

đồng chí cho rằng, tình hình dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn rủi ro bùng phát, lây lan, nhất là 

khi có các biến chủng mới xuất hiện; trong khi đó để phát sinh ổ dịch tại xã Hải Khê một 
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phần nguyên nhân là do sự chủ quan của người dân, sự giám sát, công tác tuyên truyền 

chưa thật sự quyết liệt của địa phương… 

Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hải Lăng, 

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải quyết liệt hơn nữa công tác phòng, 

chống dịch, nhất là trong dịp Noel, động viên các cơ sở công giáo, bà con giáo dân tổ chức 

các hoạt động chào đón Giáng sinh và năm mới một cách phù hợp, đảm bảo an toàn phòng 

dịch. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn giúp đỡ 

lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly. Tăng cường 

hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm.  Mặt khác, huyện Hải Lăng thường xuyên theo dõi tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn để chủ động đề ra các phương án phòng chống một cách có hiệu quả. 

Ngành Y tế có sự hỗ trợ kịp thời cho các Trạm y tế lưu động xã Hải Khê, hướng dẫn 

người dân trong thực hiện cách ly tại nhà nhằm đảm bảo phòng, chống dịch. Đẩy nhanh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó ưu tiên các vùng đang có dịch. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639558187526 

THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY GẶP MẶT CÁN BỘ DIỆN BAN THƢỜNG VỤ TỈNH 

ỦY QUẢN LÝ NGHỈ HƢU 
Chiều14/12/2021, Thƣờng trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ diện Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

quản lý nghỉ hƣu vào 6 tháng cuối năm 2021. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639558187526
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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 và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh 

ủy tham dự buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, đánh giá cao và 

cảm ơn những đóng góp của các cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu vào 

6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời khẳng định, 14 cán bộ nghỉ hưu trong đợt này đều là 

những tấm gương mẫu mực, có nhiều đóng góp trong thời gian dài đối với sự phát triển của 

tỉnh nói chung và các ngành, địa phương nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ 

đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức để xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn 

minh, giàu đẹp… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639576590124 

GẶP MẶT CÁN BỘ ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN DIỆN BAN THƢỜNG VỤ 

TỈNH ỦY QUẢN LÝ NĂM 2021 
Chiều 29/12/2021, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ điều động, luân 

chuyển thuộc diện Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó 

Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

 

Thông qua công tác luân chuyển đã đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, giúp 

cán bộ phấn đấu, trưởng thành, qua đó phát hiện được những đồng chí có phẩm chất, năng 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1639576590124


13 
 

lực, chiều hướng phát triển tốt. Nhiều đồng chí đã được bố trí giữ chức vụ cao hơn ngay 

trong thời gian luân chuyển, được Đại hội đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, góp phần sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, nhất là phân công tỉnh ủy 

viên sau đại hội gắn với thực hiện bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, luân chuyển cán bộ là khâu đột phát trong công 

tác cán bộ, nhằm đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện cán bộ, đồng thời tăng cường cán 

bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó góp phần khắc phục tình trạng cục bộ, trì 

trệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công 

tác luân chuyển, điều động cán bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đồng chí được 

điều động, luân chuyển đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp cận nhanh với công việc, 

cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều địa phương có cán bộ luân chuyển, điều 

động đã có những chuyển biến thực sự, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân. Nhiều đồng chí đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ cao hơn trong thời gian luân chuyển 

hoặc sau khi hết thời gian luân chuyển, là nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tạo địa chỉ để luân chuyển, 

điều động cán bộ hoặc điều động trở lại đối với cán bộ luân chuyển còn gặp nhiều khó 

khăn. Mặc dù Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm, sắp xếp song một số đồng chí đã 

luân chuyển, điều động thời gian dài nhưng chưa có vị trí phù hợp để điều động trở lại. 

Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển chưa theo kịp nhu cầu thực tế; chưa 

có chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ điều động về cấp huyện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển tiếp tục 

phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, yên tâm công tác; giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất 

đạo đức, tích cực học hỏi, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 

cùng với tập thể lãnh đạo địa phương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng. Căn cứ kết quả 

công tác trong thời gian luân chuyển, điều động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, bố trí 

chức vụ phù hợp… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1640788958221 
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