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CHƢƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC BIỆT MỪNG ĐẢNG, 

MỪNG XUÂN NHÂM DẦN-2022 

 

         Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 1/2, tức ngày mồng 1 tết Nguyên đán Nhâm Dần - 

2022, Chƣơng trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần - 2022 

với chủ đề “Ấm nồng tình xuân” diễn ra trên sóng Đài PT-TH Quảng Trị.  

  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tặng hoa cho 

các nghệ sĩ - Ảnh: BTC 

 
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh: BTC 
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Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình - Ảnh: BTC 

  

        Những năm trướ , Chương trình nghệ thuật đặ  biệt mừng Đảng, mừng xuân diễn ra 

tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Tuy nhiên, do tình hình COVID-19 diễn biến ph   

tạp và đảm bảo thự  hiện các quy đ nh về phòng,  h ng d  h bệnh nên Chương trình nghệ 

thuật đặ  biệt mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần - 2022 đượ  Đài PT - TH Quảng Tr  

ph i hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du l  h, một s  ca sĩ con em người Quảng Tr , Vũ 

đoàn The Queen, Bướ  Việt... t   h  , đượ  ghi hình vào  u i tháng 1/2022  và phát trên 

sóng Đài PT - TH Quảng Tr  vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 1/2, nhằm ngày m ng 1 tết 

Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 và những khung giờ khác.   

        Chương trình có 2 phần g m: “Bên nhau mùa  u n” và “Xu n và s   s ng mới” với 

nhiều tiết mụ  nghệ thuật đặ  sắ , sôi động, hấp dẫn ca ngợi Đảng, Bác   , quê hương, 

đất nướ  đ i mới và phát triển; ca ngợi những thành tựu n i bật  ủ  tỉnh Quảng Tr  trên 

các lĩnh vự … mang đến cho khán giả một  hương trình xuân đầy ý nghĩ , niềm tin và 

khát v ng đi lên. 

 
Ngu n: http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164665/title/Chuong-trinh-nghe-thuat-

dac-biet-mung-Dang-mung-Xuan-Nham-Dan--2022 
 

  

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164665/title/Chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-mung-Dang-mung-Xuan-Nham-Dan--2022
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164665/title/Chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-mung-Dang-mung-Xuan-Nham-Dan--2022
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU 

XUÂN NHÂM DẦN VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Sáng ngày 7 2 2022  t   m ng 7 tháng giêng năm Nh m Dần ,     viện Ch nh tr  

qu   gi     Ch  Minh t   h   gặp mặt đầu  u n Nh m Dần 2022 và triển kh i nhiệm vụ 

tới toàn thể  án bộ, giảng viên,  ông  h  , viên  h    ả hệ th ng     viện bằng hình th   

trự  tiếp và trự  tuyến.  S,TS Nguyễn Xu n Thắng,  y viên Bộ Ch nh tr ,  iám đ       

viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh, Chủ t  h  ội đ ng L  luận Trung ương dự và  hủ trì 

bu i gặp mặt. 

Dự bu i gặp mặt và triển kh i nhiệm vụ     á  đ ng  h   h   iám đ  , nguyên  h  

 iám đ       viện qu   á  thời k ; l nh đạo  á  t   h   đoàn thể  h nh tr  –    hội, l nh 

đạo  á  đơn v  trự  thuộ      viện và toàn thể  án bộ, giảng viên,  ông  h  , viên  h   

dự trự  tuyến qu  phần mềm Mi rosoft Te ms. 

Trướ  bu i lễ,  S,TS Nguyễn Xu n Thắng   ng  á  đ ng  h   h   iám đ       

viện, nguyên  h   iám đ       viện, l nh đạo  hủ  h t  á  đơn v  trự  thuộ      viện 

d ng ho , d ng hương tại phòng tưởng niệm Bá    . 

 

 S,TS Nguyễn Xu n Thắng,  y viên Bộ Ch nh tr ,  iám đ       viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh, 

Chủ t  h  ội đ ng L  luận Trung ương  h   mừng toàn thể  án bộ,  ông  h  , viên  h  , người l o động 

    viện nh n d p  u n Nh m Dần 2022 

Đánh giá   o những n  lự , thành t  h  ủ      viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh 

đạt đượ  trong thời gi n qu , thự  hiện t t nhiệm vụ k p, vừ   h ng d  h vừ  hoàn thành 

 uất sắ   á  nhiệm vụ  h nh tr  đượ  Đảng và Nhà nướ  gi o ph , đ ng  h  Nguyễn Xu n 

Thắng kh ng đ nh, năm 202  là năm    nhiều dấu m   đặ  biệt với nhiều sự kiện lớn  ủ  

đất nướ ,  ũng như nhiều kh  khăn, thá h th   nhưng trong b i  ảnh đ ,     viện vẫn giữ 

đượ  đà và nh p triển kh i  ông việ  một  á h hiệu quả, đảm bảo tiến độ,  hất lượng, hiệu 
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quả trong thự  hiện nhiệm vụ đào tạo, b i dưỡng, nghiên   u kho  h   và bảo vệ nền tảng 

tư tưởng  ủ  Đảng. Những ngày vui Xu n đ n Tết Nh m Dần 2022,     viện  ũng đ  

quán triệt, t   h    hăm lo Tết ấm áp,  n toàn  ho  án bộ, giảng viên,  ông  h  , viên 

 h   và người l o động trong toàn hệ th ng     viện. 

Với tinh thần    h , quyết t m, bản lĩnh, tr  tuệ và nêu gương, bướ  s ng năm 2022, 

đ ng  h   y viên Bộ Ch nh tr ,  iám đ       viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh, Chủ 

t  h  ội đ ng L  luận Trung ương đề ngh  l nh đạo  á  đơn v  trự  thuộ      viện   y 

dựng, t   h   triển kh i thự  hiện ng y  á  kế hoạ h  ủ  năm 2022, đảm bảo quán triệt 

tinh thần không lơ là,  hủ qu n, thự  hiện t t 5K và tiêm vắ   in, phát huy tinh thần tự 

giá  trong phòng,  h ng d  h Covid-19. 

Trong  ông tá  đào tạo, b i dưỡng, đ ng  h  Nguyễn Xu n Thắng yêu  ầu tiếp tụ  

duy trì và t   h   t t hơn nữ   á  lớp đ ng triển kh i h   tập trung tại Trung t m     viện 

và     viện Ch nh tr  khu vự  II; đ ng thời đề ngh   á      viện Ch nh tr  khu vự  I,     

viện Ch nh tr  khu vự  III và     viện Ch nh tr  khu vự  IV phải  huẩn b  sẵn sàng để đ n 

h   viên trở lại trường h   tập trung từ ngày  4 2 2022;  từng bướ  tiến tới t   h   h   tập 

trung tất  ả  á  hệ lớp trong toàn hệ th ng     viện để đảm bảo  hất lượng đào tạo, b i 

dưỡng. Nhấn mạnh yêu  ầu  ủ  đ i mới, n ng   o  hất lượng và hiệu quả  ông tá  đào 

tạo, b i dưỡng,  S,TS Nguyễn Xu n Thắng nhấn mạnh năm 2022  ần đẩy mạnh việ  triển 

kh i thự  hiện  á  Đề án 587 về n ng   o năng lự  đội ngũ  án bộ,  ông  h  , viên  h   

    viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh và  á  trường  h nh tr  tỉnh, thành ph  trự  

thuộ  trung ương gi i đoạn 20 9 - 2030; Đề án 979 về đ i mới nội dung,  hương trình đào 

tạo, b i dưỡng  án bộ l nh đạo, quản l   ủ      viện Ch nh tr  qu   gi     Ch  Minh gi i 

đoạn 202  – 2026. 

Trong  ông tá  nghiên   u kho  h  ,  S,TS Nguyễn Xu n Thắng kh ng đ nh, năm 

2022     viện  ần triển kh i sớm, triển kh i t t và triển kh i     hất lượng  á  nhiệm vụ 

nghiên   u kho  h  , gắn  ông tá  nghiên   u kho  h   với  ông tá  đào tạo, b i dưỡng, 

trong đ  tr ng t m là sớm triển kh i Chương trình “Nghiên   u vận dụng và phát triển 

sáng tạo tư tưởng    Ch  Minh vào sự nghiệp   y dựng và bảo vệ T  qu   trong b i  ảnh 

mới”  M  s : KX.02 2 -25) -  ông trình qu n tr ng để hoàn thành l  luận về đường l i đ i 

mới,  huẩn b  những tiền đề qu n tr ng để   y dựng báo  áo  h nh tr  và  á  văn kiện 

 h nh th    ủ  Đại hội đại biểu toàn qu   lần th  XIV  ủ  Đảng và  huẩn b  một bướ  để 

  y dựng  ương lĩnh   y dựng đất nướ  nh n d p Đảng Cộng sản Việt N m kỷ niệm  00 

năm thành lập Đảng  3 2  930-3/2/2030). 

Để thự  hiện t t  á  nhiệm vụ nêu trên,  S,TS Nguyễn Xu n Thắng yêu  ầu     

viện phải tiên phong, quyết liệt và đặ  biệt  h  tr ng triển kh i thự  hiện mô hình quản tr  

    viện thông minh trong năm 2022 và đề ngh  tất  ả  á  đề án, dự án liên qu n đến hiện 

đại h    ơ sở vật  hất  ủ      viện phải sớm triển kh i, đi vào khởi  ông, t   h   thự  

hiện t t, đảm bảo đ ng quy đ nh nhưng đ ng thời phải đảm bảo tiến độ, mụ  tiêu đề r , 

hoàn thành đ ng d p kỷ niệm 75 năm truyền th ng     viện. 

 S,TS Nguyễn Xu n Thắng,  y viên Bộ Ch nh tr ,  iám đ       viện, Chủ t  h 
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 ội đ ng L  luận Trung ương tin tưởng bướ  s ng năm 2022, với vận hội mới, kh  thế 

mới  ủ  đất nướ , toàn thể  án bộ,  ông  h  , viên  h  , giảng viên và người l o động 

    viện sẽ tiếp tụ  đoàn kết, đ ng lòng,   ng hiến, đ ng g p lớn hơn vào sự phát triển 

 ủ      viện,   ng đáng với sự tin  ậy  ủ  Đảng, Nhà nướ  và nh n d n. . 

Ngu n:https://hcma2.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=11836&CateID=0 

PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” 

XUÂN NHÂM DẦN-2022 

   

          Sáng ngày 7/2, tại đƣờng Khóa Bảo, Phƣờng 3, thành phố Đông Hà, UBND tỉnh tổ chức Lễ 

phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022. UVTƢ Đảng, Bí thƣ 

Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; 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 Thƣờng vụ Tỉnh ủy; Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phƣơng tham dự lễ. 

  

Lãnh đạo tỉnh trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần - 2022  - Ảnh: 

T.T 

        Tại lễ phát động, Phó Chủ t  h Thường trự  UBND tỉnh Hà Sỹ Đ ng nhấn mạnh, 

hưởng  ng lời kêu g i  ủ  Chủ t  h    Chí Minh, toàn dân ta đ  thự  hiện Tết tr ng cây 

đầu tiên trong d p tết Nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đ  tới nay, Tết tr ng cây đ  thự  sự 

mang lại lợi ích to lớn cho đất nướ  và trở thành một tập quán t t đẹp  ủ  Nhân dân 

trong d p Tết đến xuân về. Tại Quảng Tr , đến thời điểm này, toàn tỉnh đã triển khai tr ng 

trên 9.800 ha rừng tr ng và khoảng 3,1 triệu cây phân tán; độ che phủ rừng năm 2021 đạt 

50%, góp phần quan tr ng trong phòng hộ,  ải thiện môi trường sinh thái,  ảnh quan và 

giảm thiểu những hậu quả do biến đ i khí hậu gây ra. 

        Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ t  h Thường trự  UBND tỉnh Hà Sỹ Đ ng kêu g i 

https://hcma2.hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?ItemID=11836&CateID=0
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164763?title=Phat-dong-Tet-trong-cay-%E2%80%9CDoi-doi-nho-on-Bac-Ho%E2%80%9D-xuan-Nham-Dan--2022
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164763?title=Phat-dong-Tet-trong-cay-%E2%80%9CDoi-doi-nho-on-Bac-Ho%E2%80%9D-xuan-Nham-Dan--2022
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các tầng lớp nhân dân tích  ự  tham gia tr ng cây, tr ng rừng và bảo vệ, phát triển rừng. 

Các ngành, đ   phương triển khai thự  hiện các  hỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp 

bền vững năm 2022 và  ả giai đoạn 2021 – 2025, góp phần vào mụ  tiêu tr ng mới 1 tỉ 

cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 theo  hỉ đạo  ủ  Thủ tướng Chính phủ. 

 Đ ng thời,  ần nâng cao ý th   và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn  hặn tình 

trạng phá, đ t rừng, khai thác rừng trái phép; tăng  ường đầu tư,  ng dụng khoa h   - công 

nghệ, tạo  ơ  hế h  trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững. 

       Sau lễ phát động, các đại biểu đ  tr ng nhiều cây xanh tại khu vự  đường Khóa Bảo, 

 hường 3, thành ph  Đông Hà. 

   Ngu n http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164763?title=Phat-dong-Tet-trong-cay-

%E2%80%9CDoi-doi-nho-on-Bac-Ho%E2%80%9D-xuan-Nham-Dan--2022 

 
 

BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY HỌP NGHE TƢ VẤN SAKAE BÁO CÁO DỰ THẢO 

LẦN 1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH VỊ KINH TẾ CAO CẤP TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Chiều 15/2/2022, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã họp để nghe Tƣ vấn Sakae 

(Singapore) báo cáo dự thảo lần 1 nghiên cứu định vị kinh tế cao cấp tỉnh Quảng Trị và nhiệm vụ 1: 

dự án ý tƣởng quy hoạch tỉnh Quảng Trị. 

 

Chủ trì  uộ  h p     á  đ ng  h : Lê Qu ng T ng, UVTW Đảng, B  thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn Đại biểu Qu   hội tỉnh; Nguyễn Đăng Qu ng,  h  B  thư Tỉnh ủy, Chủ t  h 

 ĐND tỉnh; Võ Văn  ưng,  h  B  thư Tỉnh ủy, Chủ t  h UBND tỉnh   ng  á  đ ng  h  

trong B n Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trự   ĐND, UBND tỉnh; đại diện l nh đạo  á  sở, 

ban ngành liên quan. 

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164763?title=Phat-dong-Tet-trong-cay-%E2%80%9CDoi-doi-nho-on-Bac-Ho%E2%80%9D-xuan-Nham-Dan--2022
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/164763?title=Phat-dong-Tet-trong-cay-%E2%80%9CDoi-doi-nho-on-Bac-Ho%E2%80%9D-xuan-Nham-Dan--2022
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 hát biểu tại  uộ  h p, Chủ t  h UBND tỉnh Võ Văn  ưng đánh giá   o việ  nghiên 

  u kỹ lưỡng,  hu đáo và    giá tr    o  ủ  Tiến sĩ Forrest Y p  ũng như tinh thần làm việ  

nghiêm t    ủ   á  đơn v  tư vấn. Chủ t  h UBND tỉnh Võ Văn  ưng  ho biết, những nội 

dung đượ  trình bày trong hội ngh  lần này sẽ là một trong những  ơ sở để hoàn thiện báo cáo 

 u i k , vì vậy, Liên d nh đơn v  tư vấn trong nướ   ần tiếp thu để hoàn thiện. 

Chủ t  h UBND tỉnh Võ Văn  ưng  ũng đề ngh   á  đơn v  tư vấn trong nướ  và 

qu   tế  ần    nhiều  uộ  tr o đ i để gi p tỉnh Quảng Tr     những sản phẩm t t nhất. 

Trong phần thảo luận giữ   á  đơn v  tư vấn qu   tế với  á  sở, ban ngành  ủ  

tỉnh Quảng Tr , Chủ t  h UBND tỉnh Võ Văn  ưng gi o sở Kế hoạ h và Đầu tư t ng hợp ý 

kiến và trao đ i trự  tiếp với  á  đơn v  tư vấn. 

Tỉnh Quảng Tr   ũng th ng nhất khung  hương trình làm việ  với  á  đơn v  tư vấn 

và   m kết sẽ luôn  ung  ấp những tài liệu liên qu n và ph i hợp  hặt  hẽ với  á  đơn v  tư 

vấn để sớm hiện thự  hoá quy hoạ h tỉnh. 

B  thư Tỉnh ủy Lê Qu ng T ng  ũng đánh giá   o sự ph i hợp  hặt  hẽ giữ   á  

ngành, đơn v , đượ  thể hiện qu   á  báo  áo đầy hàm lượng nghiên   u kho  h  , đ ng 

thời mong mu n  á  ngành, đơn v  tiếp tụ  n  lự  để sớm hoàn thiện quy hoạ h 

tỉnh, trình Ch nh phủ trong năm 2022. 

Ngu n:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1644934968687 

 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1644934968687
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HỌP BÀN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Chiều 16/2/2022, Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp bàn 

kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022. Các đồng chí: Lê Quang Tùng, 

UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh uỷ, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp. 

 

Th m dự  uộ  h p  òn     á  đ ng  h  trong B n Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trự  

UBND và  á  thành viên b n  hỉ đạo, đại diện l nh đạo  á  sở, b n ngành liên qu n. 

 hát biểu tại  uộ  h p, B  thư Tỉnh uỷ Lê Qu ng T ng kh ng đ nh: Việ  t   h    á  

ngày lễ lớn trong năm 2022      nghĩ  qu n tr ng với tỉnh Quảng Tr , do vậy B n Thường 

vụ Tỉnh uỷ sẽ sớm báo  áo kế hoạ h với Trung ương nhằm tr nh thủ sự ủng hộ và h  trợ 

 ủ  l nh đạo Đảng và Nhà nướ   ho tỉnh Quảng Tr . Trong  hu i  á  hoạt động đượ  lên 

kế hoạ h t   h   trong năm n y, tr ng t m nhất vẫn là sự kiện 50 năm giải ph ng tỉnh 

Quảng Tr  và 50 năm sự kiện 8  ngày đêm  hiến đấu bảo vệ Thành    Quảng Tr . Đ ng 

thời đề ngh   á  ngành liên qu n thông tin k p thời đến  á  tỉnh  ủ  nướ  bạn Lào về hoạt 

động kỷ niệm 50 năm giải ph ng tỉnh Quảng Tr  nhằm  hi  sẻ   nghĩ  sự kiện và mời đại 

diện  á  tỉnh th m gi  bu i lễ. 

Ở phạm vi đ   phương, B  thư Tỉnh uỷ Lê Qu ng T ng đề ngh   á  huyện, thành ph  t  

 h   kỷ niệm 50 năm giải ph ng với tinh thần g n nhẹ, hướng đến  á  hoạt động tri  n. Đặ  

biệt UBND tỉnh  ần sớm báo  áo B n Thường vụ Tỉnh uỷ về  á  nội dung  huyên đề trong 

 hu i hoạt động như kế hoạ h   y dựng Bảo tàng Thành C  Quảng Tr ; tôn tạo, n ng  ấp Khu 

lưu niệm T ng B  thư Lê Duẩn.  Đ i với việ  ph i hợp với Trung ương Đoàn TNCS    Ch  

Minh t   h    á   hương trình nhằm hướng đến Lễ hội Vì  oà bình và 75 năm ngày Thương 

binh liệt sỹ 27 7, đ ng  h  B  thư Tỉnh uỷ Lê Qu ng T ng đề ngh  Đoàn TNCS    Chí Minh 

tỉnh Quảng Tr  ph i hợp  hặt  hẽ đảm bảo thành  ông  á  hoạt động này. 

Ngu n:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645010474103 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645010474103
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HỘI ĐÀM CẤP CAO HAI TỈNH QUẢNG TRỊ VÀ SAVANNAKHET 

Chiều 18/2, tại thành phố Cay-xỏn Phôm-vy-hản, tỉnh Savannakhet, nƣớc CHDCND Lào đã 

diễn ra Hội đàm  giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. UVTƢ Đảng 

Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thƣ Tỉnh ủy, Tỉnh trƣởng Savannakhet Xẳn-ty-phạp Phôm-vy-hản và 

UVTƢ Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang 

Tùng đồng chủ trì hội đàm. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh và Tổng lãnh 

sự Việt Nam tại Savannakhet Vũ Anh Dũng dự hội đàm. 

 

 hát biểu kh i mạ  hội đàm, B  thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng S v nn khet X n-ty-phạp 

Phôm-vy-hản đánh giá  huyến  thăm  ủ  B  thư Tỉnh ủy Quảng Tr    ng đoàn đại biểu  ấp 

  o tỉnh Quảng Tr  lần này      nghĩ  vô   ng qu n tr ng. Đ  là việ  tiếp tụ  triển kh i nội 

dung văn bản thỏ  thuận hợp tá  và tăng  ường, vun đắp hơn nữ  m i qu n hệ hữu ngh , 

tình đoàn kết đặ  biệt giữ  h i Đảng, h i Nhà nướ  n i  hung, giữ  tỉnh S v nn khet và 

tỉnh Quảng Tr  n i riêng. 

Tỉnh S v nn khet là tỉnh    diện t  h rộng lớn nằm ở miền Trung  ủ  Lào,    3 thế 

mạnh qu n tr ng như: Lĩnh vự  nông nghiệp và l m nghiệp với sự phong ph  về ngu n tài 

nguyên thiên nhiên; tiềm năng về d  h vụ trung  huyển và du l  h, tiềm năng kh i thá   á  

mỏ khoáng sản. Tỉnh S v nn khet   m kết sẽ tiếp tụ  tăng  ường và thể hiện s u sắ  hơn 

nữ  m i qu n hệ truyền th ng, tình đoàn kết đặ  biệt và hợp tá  toàn diện với tỉnh Quảng 

Tr  ngày  àng đơm ho  kết trái. 

Tại hội đàm, B  thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQ  tỉnh Quảng Tr  Lê Qu ng T ng 

thông tin những thành tựu kinh tế -    hội  ủ  tỉnh Quảng Tr  đạt đượ  trong năm 202  và 

đ nh hướng phát triển, tiềm năng và triển v ng hợp tá  phát triển giữ  h i tỉnh thời gi n 

tới.  Đảng bộ,  h nh quyền và Nh n d n tỉnh Quảng Tr  luôn nhận th   s u sắ  rằng, m i 
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thành tựu đạt đượ   ủ  tỉnh trong   y dựng và phát triển đều m ng dấu ấn đậm n t  ủ  sự 

sẻ  hi , hợp tá , gi p đỡ qu  báu  ủ  Đảng bộ,  h nh quyền và Nh n d n  á  bộ tộ  tỉnh 

Savannakhet.  

S u khi nghe  á    phát biểu  hi  sẻ, đề  uất  á  nội dung hợp tá   ủ   á  thành viên 

đoàn đại biểu  ấp   o h i tỉnh Quảng Tr  và S v nn khet, h i bên th ng nhất đi đến thỏ  

thuận tiếp tụ  th   đẩy qu n hệ hợp tá  hiệu quả trên tất  ả  á  lĩnh vự : Ch nh tr , đ i 

ngoại, qu   phòng,  n ninh, kinh tế,    hội... Chỉ đạo, tạo điều kiện  ho  á  sở, b n, ngành, 

đ   phương,  á  đoàn thể  h nh tr  -    hội  ủ  m i bên triển kh i    hiệu quả  á  nội dung 

đ  k  kết. Th ng nhất ph i hợp nghiên   u  á   ơ  hế,  h nh sá h đặ  th  trình Bộ Ch nh 

tr , Ch nh phủ h i nướ   ho th  điểm   y dựng Khu kinh tế  hung L o Bảo – Đens v n. 

Tỉnh Quảng Tr  giới thiệu và h  trợ Liên d nh S k e  olding – Surb n  Jurong  đơn v  

đ ng thự  hiện quy hoạ h phát triển kinh tế -    hội gi i đoạn 202  – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  ho tỉnh Quảng Tr  , gi p tỉnh S v nn khet lập quy hoạ h phát triển kinh tế - xã 

hội, nhất là tại khu vự  Khu thương mại biên giới Đens v n. 

Đánh giá   o sự ph i hợp  hặt  hẽ và h  trợ  ủ  T ng l nh sự Việt N m tại 

S v nn khet đ i với tỉnh Quảng Tr  , B  thư Tỉnh ủy Lê Qu ng T ng mong mu n trong 

thời gi n tới tiếp tụ  nhận đượ  sự h  trợ  ủ  T ng l nh sự Việt N m tại S v nn khet gi p 

đỡ người d n và do nh nghiệp tỉnh Quảng Tr  đầu tư kinh tế tại Lào. Đ ng thời      kiến 

đề ngh  ph   bạn mở  ử  thông thoáng  ho hàng h    uất nhập khẩu s u thời gi n ảnh 

hưởng bởi Covid- 9; h  trợ người d n di  ư tự do kết hôn không giá th  ở khu vự  biên 

giới h i tỉnh Quảng Tr  và S v nn khet về điều kiện s ng và th   đẩy  hủ trương phát triển 

khu thương mại  uyên biên giới L o Bảo – Đens v n giữ  h i tỉnh. 

T ng l nh sự Việt N m tại S v nn khet   m kết ph i hợp h  trợ hiệu quản vì sự phát 

triển và m i qu n hệ hữu ngh  đặ  biệt Việt Nam – Lào  ũng như h  trợ người d n và 

do nh nghiệp đầu tư kinh tế tại tỉnh S v nn khet, Lào. 

Hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên 

tất cả các lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội... Chỉ đạo, 

tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội của mỗi 

bên triển khai có hiệu quả các nội dung đã ký kết. Thống nhất phối hợp nghiên cứu các cơ 

chế, chính sách đặc thù trình Bộ Chính trị, Chính phủ hai nước cho thí điểm xây dựng Khu 

kinh tế chung Lao Bảo – Đensavan. Tỉnh Quảng Trị giới thiệu và hỗ trợ Liên danh Sakae 

Holding – Surbana Jurong giúp tỉnh Savannakhet lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là tại khu vực Khu thương mại biên giới Đensavan. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả 

việc giải quyết những khó khăn liên quan đến hoạt động thương mại, nhất là vấn đề xuất 

nhập khẩu hàng hóa và trao đổi nông sản trên tuyến biên giới và hoạt động vận tải hàng 

hóa; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp 

tác, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế như: Nông nghiệp, năng 

lượng tái tạo, dịch vụ logistics...  

Ngu n:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645233373582 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645233373582
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIAO BAN TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ XÂY DỰNG ĐƢỜNG BỘ CAO TỐC BẮC NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 

2017-2020 

Chiều 18/2/2022, Phó Thủ tƣớng chính Phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban 

tình hình triển khai Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. 

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì hội nghị. 

 

 hát biểu  hỉ đạo tại hội ngh ,  h  Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đ y là  ông 

trình tr ng điểm qu   gi , đượ  sự qu n t m đặ  biệt  ủ  Đảng, Qu   hội, Ch nh phủ, sự vào 

 uộ  quyết liệt  ủ  nhiều bộ ngành trung ương, đ   phương, đơn v . Đến n y,  ông tá  giải 

ph ng mặt bằng đ   ơ bản hoàn thành. Vấn đề thiếu hụt vật liệu   y dựng  ũng đ   ơ bản đượ  

giải quyết. Vì vậy,  h  Thủ tướng Lê Văn Thành yêu  ầu  á  đơn v  thi  ông từ n y đến  u i 

năm 2022 hoàn thành 36  km đường   o t  , đư  vào kh i thá , sử dụng. 

Trên  ơ sở  ông kh i mụ  tiêu tiến độ đến từng tháng,  h  Thủ tướng kh ng đ nh, 

Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ sẽ thường  uyên kiểm tr , đôn đ  ,  ử l  nghiêm 

nếu đơn v  nào vi phạm tiến độ.  h  Thủ tướng Lê Văn Thành yêu  ầu Bộ  i o thông Vận 

tải k p thời giải ng n theo đ ng tiến độ thi  ông trên  ông trường. Bộ  i o thông vận tải 

ph i hợp với Bộ X y dựng thường  uyên t   h    á  đoàn đi kiểm tr  hiện trường, đảm 

bảo tu n thủ  hặt  hẽ  á  tiêu  huẩn, quy  huẩn  hất lượng  ông trình. Đ i với  á  B n 

quản l    y dựng, nhà thầu   y dựng, đơn v  tư vấn, giám sát,  h  Thủ tướng yêu  ầu phải 

huy động t i đ  phương tiện, nh n lự ,  hạy đu  với thời gi n, kiểm soát tiến độ  hặt  hẽ, 

đảm bảo  hất lượng… 

 Ngu n:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645196041057 

  

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1645196041057
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƢNG TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ, 

KINH DOANH TẠI TỈNH QUẢNG NAM 

 

         Ngày 25/2, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ 

Văn Hƣng làm trƣởng đoàn đến tìm hiểu hoạt động đầu tƣ, kinh doanh tại Khu công nghiệp (KCN) 

Tam Thăng 2, tỉnh Quảng Nam. 

  

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tìm hiểu hoạt động của Khu công nghiệp Tam Thăng 2, tỉnh Quảng 

Nam - Ảnh: H.N.K 

           KCN Tam Thăng 2, tỉnh Quảng Nam do Công ty    phần CAPELLA, đơn v  thành 

viên  ủ  Tập đoàn SAM Holdings làm  hủ đầu tư có diện tích 320 ha. Đ y là KCN đ  

ngành thu hút các dự án đầu tư như: Công nghiệp dệt may và công nghiệp phụ trợ; sản  uất 

linh kiện, thiết b  điện - điện tử;  hế tạo máy móc công nghệ cao; sản  uất dượ  phẩm, thự  

phẩm, sản phẩm nhự …  iện nay KCN Tam Thăng 2 đ  thu hút đượ  40 nhà đầu tư th  

 ấp,  hủ yếu trên lĩnh vự  dệt nhuộm, may mặ ... Đặ  biệt trong KCN đ  đầu tư hai hệ 

th ng  ử lý nướ  thải công suất 3.000m3/ngày đêm, với công nghệ hiện đại, đảm bảo  ử lý 

nướ  thải đạt tiêu  huẩn theo quy đ nh  ủ  Chính phủ Việt Nam. Nướ  thải sau khi  ử lý 

tuần hoàn tái sử dụng sản  uất công nghiệp, hạn  hế  ả thải ra môi trường. 

       Với năng lự  và kinh nghiệm  ủ  mình, Tập đoàn SAM Holdings mong mu n đượ  

đầu tư ở Quảng Tr  2 dự án, g m: KCN h  trợ phát triển ph   hợp năng lượng và kho bãi 

với quy mô 350 ha, với t ng m   đầu tư khoảng 1.750 tỉ đ ng tại huyện  ải Lăng và KCN 

đ  ngành, quy mô 450 ha, t ng m   đầu tư khoảng 2.250 tỉ đ ng tại huyện Triệu Phong 

thuộ  Khu kinh tế Đông Nam Quảng Tr . Vì vậy, đề ngh  UBND tỉnh, các sở, ngành và đ   

phương quan tâm, tạo điều kiện h  trợ để công ty đượ  thự  hiện 2 dự án nói trên, đ ng 

thời cam kết nhà đầu tư đượ  hưởng các chính sách ưu đ i  ủ  trung ương và h  trợ  ủ  

tỉnh theo quy đ nh. 
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          Chủ t  h UBND tỉnh Võ Văn  ưng đánh giá cao sự thành công  ủ  KCN Tam 

Thăng 2 và xem đ y là kinh nghiệm thự  tiễn khi Tập đoàn SAM Holdings có  hủ trương 

đầu tư vào tỉnh Quảng Tr . Đề ngh  Tập đoàn SAM Holdings khẩn trương hoàn thành các 

thủ tụ  để các dự án đượ  triển khai sớm nhất. 

 Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Kế hoạ h và Đầu tư cùng các sở, ngành, đ   

phương liên quan ph i hợp h  trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm 

hoàn thành các thủ tụ  theo quy đ nh  ủ  pháp luật. Ngoài ra, SAM Holdings  ần có kế 

hoạ h xúc tiến thu hút các nhà đầu tư th   ấp đầu tư xây dựng KCN sinh thái, Khu công 

nghiệp - đô th  - d  h vụ tại tỉnh Quảng Tr  để tạo sự kết n i liên hoàn giữ  sản  uất và dân 

sinh trong từng KCN. 

 Ngu n: http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165207/title/Chu-tich-UBND-tinh-Vo-

Van-Hung-tim-hieu-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-tai-tinh-Quang-Nam- 
 

  PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY NGHUYỄN ĐĂNG QUANG THĂM, 

CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2 

      Sáng ngày 25/2, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang đến thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế và Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh 

nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 

  

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

Sở Y tế - Ảnh: T.P 

           Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trự  Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đ  

tặng hoa và gửi lời chúc mừng t t đẹp nhất đến lự  lượng bác sĩ, nhân viên y tế nhân ngày 

Thầy thu   Việt Nam 27/2. 

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165207/title/Chu-tich-UBND-tinh-Vo-Van-Hung-tim-hieu-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-tai-tinh-Quang-Nam-
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165207/title/Chu-tich-UBND-tinh-Vo-Van-Hung-tim-hieu-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-tai-tinh-Quang-Nam-
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165193/title/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Tinh-uy-Nguyen-Dang-Quang-tham-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-nhan-ngay-Thay-thuoc-Viet-Nam-272
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165193/title/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Tinh-uy-Nguyen-Dang-Quang-tham-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-nhan-ngay-Thay-thuoc-Viet-Nam-272
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           Chia sẻ những hy sinh,   ng hiến  ủ  ngành y tế trong thời gian qua, Phó Bí thư 

Thường trự  Tỉnh ủy đánh giá cao, biểu dương những đ ng góp  ủ  ngành y tế trong công 

tác phòng,  h ng COVID - 19  ũng như thự  hiện các nhiệm vụ khác  ủ  ngành, đượ   ấp 

ủy, chính quyền các  ấp và Nhân dân ghi nhận, qua đ  đ ng góp quan tr ng vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội  ủ  tỉnh.  

          iện tại, tuy  uộ  s ng đ  dần trở về trạng thái “bình thường mới”, song tình hình 

d  h bệnh vẫn đ ng diễn biến ph   tạp, tỉ lệ lây lan cao. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trự  

Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề ngh  ngành y tế tiếp tụ  phát huy những kết quả đạt đượ , 

đ ng thời tham mưu Tỉnh ủy,  ĐND, UBND tỉnh triển khai đ ng bộ, hiệu quả các biện 

pháp phòng,  h ng d  h phù hợp với điều kiện thự  tế trên đ   bàn. 

        Cùng với đ , lãnh đạo ngành y tế cần dành sự quan tâm nhiều hơn đ i với cán bộ, 

y bác sĩ, nhân viên; chú tr ng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đ    ủ  người 

thầy thu   và không ngừng đ i mới tinh thần, thái độ phụ  vụ bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân. 

Ngu n: http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165193/title/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-

Tinh-uy-Nguyen-Dang-Quang-tham-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-nhan-ngay-Thay-thuoc-Viet-Nam-272 

  

 

 

http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165193/title/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Tinh-uy-Nguyen-Dang-Quang-tham-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-nhan-ngay-Thay-thuoc-Viet-Nam-272
http://www.baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/165193/title/Pho-Bi-thu-Thuong-truc-Tinh-uy-Nguyen-Dang-Quang-tham-chuc-mung-cac-don-vi-y-te-nhan-ngay-Thay-thuoc-Viet-Nam-272

