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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ 

Ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Trị đã chủ trì phiên họp toàn thể UBND tỉnh về tình hình  inh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 4 

tháng đầu năm 2022 và cho    iến hoàn chỉnh các Báo cáo,  ề án trình    họp thứ 8, H ND tỉnh 

 hóa VIII. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị, địa phƣơng liên quan. 

 

Kết  u n phi n họp,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao tinh thần quyết 

tâm, quyết  iệt và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai kịp 

thời, chủ động các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. 

 hính sự chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã tạo ra một số 

điểm sáng của nền kinh tế, nhất  à trong thu ngân sách nhà nước và thu hút đầu tư. 

 hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng y u cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp 

tục chủ động đề xuất, tham mưu, t p trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực 

hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ ti u kế hoạch năm 2022. Trong đó đặc 

biệt chú   đến việc chủ động phòng chống, ứng phó với thi n tai bất thường có thể xảy ra 

gây ảnh hưởng  ớn đến sản xuất và đời sống của người dân, có các giải pháp tổ chức sản 

xuất chắc thắng vụ Hè Thu, cải cách hành chính để cải thiện chỉ số P I của tỉnh và hiện 

thực hóa các dự án trọng điểm. 

 hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng cũng y u cầu các ngành, đơn vị  i n quan phối 

hợp chặt chẽ để sớm hoàn thiện công tác quy hoạch, nhất  à Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành 

phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh 

tế Đông Nam Quảng Trị; Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện,... nhằm đáp ứng y u 

cầu thu hút và triển khai các dự án đầu tư tr n địa bàn tỉnh… 
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Về cho   kiến hoàn chỉnh các  áo cáo, Đề án trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 

VIII,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng y u cầu các sở, ban ngành được phân công chu n 

bị các đề án, báo cáo, dự thảo tờ trình của U ND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh, phối 

hợp với Văn phòng U ND tỉnh nghi m túc tiếp thu, để bổ sung, hoàn chỉnh, hoàn thành 

toàn bộ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trong ngày 10/5/2022, tổng hợp trình  hủ tịch 

U ND tỉnh k  gửi HĐND tỉnh. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652181076859 

 OÀN  ẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIẾP XÚC  

CỬ TRI TẠI HẢI LĂNG, TRIỆU PHONG 

Ngày 11/5/2022,  oàn đại biểu Quốc hội ( BQH) tỉnh Quảng Trị gồm: Bí thƣ Tỉnh ủy, 

Trƣởng  oàn  BQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ  ồng; Chỉ 

huy trƣởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thƣợng tá Nguyễn Hữu  àn đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại 

xã Hải Ba (huyện Hải Lăng), xã Triệu Lăng, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) trƣớc    họp thứ 3, 

Quốc hội  hóa XV. 

 

Tại các buổi tiếp xúc, thay mặt các Đ QH, Phó  hủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Hà Sỹ Đồng đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV; một số hoạt động nổi b t của Đoàn Đ QH tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến nay. 

Tham gia   kiến, cử tri đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh, sửa đổi Lu t Đất đai 

phù hợp với tình hình thực tiễn của từng vùng, địa phương. 

Trả  ời   kiến các cử tri,  í thư Tỉnh ủy L  Quang Tùng tiếp thu, trực tiếp phân tích, 

 àm rõ th m các vấn đề cử tri quan tâm. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652181076859
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Đối với những nội dung cử tri kiến nghị về đất đai,  í thư Tỉnh ủy khẳng định Quốc 

hội rất quan tâm đến vấn đề  i n quan đến Lu t Đất đai, bởi đây  à  u t có   nghĩa hết sức 

quan trọng, chi phối, tác động đến nhiều  ĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. 

 í thư Tỉnh ủy cũng đề nghị địa phương, ngành chức năng tiếp tục có những giải 

pháp phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, đảm bảo quyền và  ợi 

ích hợp pháp của người dân. 

Đoàn Đ QH tỉnh Quảng Trị ghi nh n những   kiến đóng góp của các cử tri. Các ý 

kiến, kiến nghị nếu thuộc phần trách nhiệm của địa phương sẽ được Đoàn Đ QH tỉnh 

chuyển đến các đơn vị có chức năng và trả  ời tại kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652270862532 

 
UBND TỈNH HỌP NGHE BÁO CÁO  IỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT     

KHU  Ô THỊ SINH THÁI NAM  ÔNG HÀ 
Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Xây dựng 

và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái 

Nam  ông Hà. 

 

Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà được HĐND tỉnh ph  duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 12/5/2021. Dự án sẽ xây dựng khu đô thị với tổng diện 

tích 62,58 ha, tổng mức đầu tư gần 547 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại phường Đông 

Lương, TP Đông Hà; tiến độ thực hiện 2021 – 2024.  

Tại buổi  àm việc, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch chuyển đổi diện tích 5 ha thuộc đất cây xanh sang đất thể dục thể thao để xây dựng 

th m khu vực sân t p thể thao hỗn hợp và đường đi bộ trong khuôn vi n cây xanh theo 

hướng xanh hoá. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652270862532
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Sau khi nghe   kiến của các sở, ngành  i n quan, Phó  hủ tịch U ND tỉnh Hoàng 

Nam nhấn mạnh: Trong quá trình điều chỉnh bất kỳ quy hoạch nào thì việc xem xét trong 

tổng thể quy hoạch chung  à quan trọng. Đối với quy hoạch Khu đô thị sinh thái Nam 

Đông Hà,  i n quan đến nội dung đề xuất điều chỉnh 5 ha đất, quan điểm của U ND tỉnh  à 

cố gắng bảo vệ quy hoạch đã được duyệt bởi đây  à một dự án có quy hoạch tốt.   n cạnh 

đó, hiện nay U ND tỉnh đã xây dựng Đề án xã hội hoá các công trình phục vụ văn hoá - xã 

hội - thể thao, do v y đề nghị U ND thành phố Đông Hà và các sở, ngành tổng hợp các 

nhu cầu về xã hội hóa tr n địa bàn theo từng danh mục bao gồm cả khu vực đề nghị điều 

chỉnh thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà để U ND tỉnh trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện phát triển cho 

thành phố Đông Hà. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652278671829 

SƠ KẾT,  ÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC HOẠT  ỘNG KỶ NIỆM      

CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA NĂM 2022 

Ngày 13/5, UBND tỉnh và Ban tổ chức  ỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022 tổ chức hội 

nghị sơ  ết, đánh giá công tác tổ chức các hoạt động  ỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022. Phó 

Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trƣởng Ban tổ chức  ỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Võ Văn 

Hƣng; Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trƣởng Ban tổ chức  ỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh 

Hồ  ại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trƣởng Ban thƣờng trực tổ chức  ỷ niệm các ngày lễ 

lớn của tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê  ức Tiến; lãnh 

đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652278671829
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Tại hội nghị, Trưởng  an Tuy n giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó  hủ tịch U ND 

tỉnh Hoàng Nam và  ãnh đạo một số sở, đơn vị, địa phương đánh giá, n u b t những kết 

quả đạt được trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày  ễ  ớn của tỉnh.  ác   kiến đều 

cho rằng:  ác hoạt động kỷ niệm các ngày  ễ  ớn năm 2022 (giai đoạn 1) đã được tổ chức 

thành công tốt đẹp, đạt mục ti u và y u cầu đề ra, tạo được ấn tượng sâu sắc trong  òng 

nhân dân và bạn bè trong và ngoài nước. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết  iệt, đặc 

biệt chủ động giải quyết  inh hoạt những nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong quá trình triển 

khai các hoạt động  ễ; chủ động, kiểm tra giám sát đôn đốc theo kế hoạch, chấn chỉnh khi 

phát sinh các nội dung ngoài kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; công tác tham mưu, 

phối hợp giữa các ngành, các địa phương chặt chẽ, trách nhiệm, thể hiện được vai trò của 

đơn vị.  ông tác tuy n truyền được triển khai kịp thời, có những điểm mới, nổi b t;   thức, 

trách nhiệm cao, sự hiếu khách, văn minh, thân thiện của Nhân dân Quảng Trị, tạo được ấn 

tượng sâu sắc trong  òng nhân dân và bạn bè trong và ngoài nước… 

Kết  u n hội nghị,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng, Trưởng  an tổ chức các ngày 

 ễ  ớn của tỉnh năm 2022 nhấn mạnh: Với tinh thần “ hủ động - Linh hoạt -  hu đáo - 

Trọng thị - An toàn tuyệt đối - Thành công tốt đẹp”, các hoạt động kỷ niệm các ngày  ễ  ớn 

năm 2022 giai đoạn 1 đã thành công tốt đẹp, được  ãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban 

ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đánh 

giá cao. Qua việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm, U ND tỉnh đánh giá cao sự 

nỗ  ực, trách nhiệm của các thành vi n  an tổ chức các ngày  ễ  ớn của tỉnh, các sở, ban, 

ngành, đơn vị, địa phương  i n quan đã tích cực, chủ động bám sát nội dung, nhiệm vụ 

được phân công, tạo ra không khí phấn khởi, khơi d y tinh thần tự hào dân tộc,  òng y u 

nước, y u qu  hương; khơi d y, cổ vũ, động vi n cán bộ, Nhân dân phát huy truyền thống 

cách mạng, tiềm năng và  ợi thế, tích cực thi đua  ao động, sản xuất, học t p, xây dựng tỉnh 

Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trong quá 

trình tổ chức một số khâu còn bộc  ộ một số hạn chế, thiếu sót; đề nghị các cơ quan tham 

mưu rút kinh nghiệm cho những  ần tổ chức sau. Để  an tỏa tinh thần đổi mới và phát triển, 

đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, địa phương, đơn vị đ y mạnh công tác tuy n 

truyền, cổ động, phát động thi đua y u nước trong toàn thể cán bộ, đảng vi n và quần 

chúng nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nâng cao 

đời sống v t chất, tinh thần cho Nhân dân, tăng cường xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư, 

phát triển kết hợp với quảng bá hình ảnh qu  hương, con người Quảng Trị, góp phần đưa vị 

thế tỉnh nhà   n tầm cao mới. 

Ghi nh n những thành tích xuất sắc của các t p thể, cá nhân tích trong việc tham gia 

tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày  ễ  ớn của tỉnh năm 2022,  hủ tịch U ND tỉnh tặng 

bằng khen cho 19 t p thể và 32 cá nhân; tặng bằng khen cho báo Nhân Dân vì đã có thành 

tích trong việc xây dựng và thực hiện  hương trình nghệ thu t đặc biệt “ hung một dòng 

sông” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. 

 Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652454361313 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652454361313
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  OÀN CÔNG TÁC TỈNH VĨNH LONG TRAO TẶNG NHÀ  ỒNG  ỘI VÀ 50 

SUẤT QUÀ CHO CÁC GIA  ÌNH CHÍNH SÁCH 
 Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 – 2022), hƣớng đến 75 năm 

ngày Thƣơng binh – Liệt sĩ 27/7 (1947-2022), ngày 14/5, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với đoàn 

công tác Ban chỉ đạo Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức tặng quà 

cho các gia đình chính sách, ngƣời có công trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trƣởng Ban 

Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn 

Thị Quyên Thanh; Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Hạnh tham dự lễ. 
 

 

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà đồng đội 

trị giá 60 triệu đồng cho gia đình ông Phan Văn  ọi, sinh năm 1954,  à thương binh ở xã 

Triệu Vân, huyện Triệu Phong; trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các 

gia đình chính sách ở huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. 

Phát biểu tại buổi  ễ trao quà, đồng chí Nguyễn Thị Quy n Thanh, Phó  hủ tịch 

U ND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự trân trọng và tri ân khi đến Quảng Trị vào đúng dịp kỷ 

niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đ m chiến đấu 

bảo vệ Thành  ổ Quảng Trị. Thông qua các hoạt động về nguồn tại địa phương, đoàn cán 

bộ nữ tỉnh Vĩnh Long đã có dịp hiểu th m về  ịch sử đấu tranh giải phóng Quảng Trị và đất 

nước, hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc   p và tự do. 

Phó  hủ tịch U ND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quy n Thanh đánh giá cao kết quả 

công tác đền ơn đáp nghĩa của Quảng Trị, nhất  à quan tâm cải thiện mức sống cho các gia 

đình chính sách. Đây cũng  à những bài học bổ ích cho đoàn về công tác giáo dục truyền 

thống, “Uống nước nhớ nguồn” qua những việc  àm cụ thể. Phó  hủ tịch U ND tỉnh Vĩnh 

Long mong muốn, những phần quà của đoàn sẽ góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội 

tr n địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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Trước đó, đoàn công tác  an  hỉ đạo  ình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ 

tỉnh Vĩnh Long đã đến dâng hương, dâng hoa tại Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang  iệt sỹ 

Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang  iệt sỹ Quốc gia Đường 9, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 

đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để  giành 

độc l p, tự do cho Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652532864944 

 ÓN 12 HÀI CỐT LIỆT SỸ, TÌNH NGUYỆN , CHUYÊN GIA                              

VIỆT NAM HY SINH TẠI LÀO VÊ NƢỚC 

Ngày 18/5/2022, tại Cửa  hẩu Quốc tế Lao Bảo -  en sa vẳn, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) 

và Savanna het (Lào) tổ chức bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia 

Việt Nam hy sinh tại Lào đƣợc tìm  iếm và quy tập trong đợt tìm  iếm mùa  hô năm 2021 - 2022. 

 

Lễ đón nh n các hài cốt liệt sĩ tại Cửa kh u quốc tế Lao Bảo được tổ chức thành kính, 

trang nghiêm, trọng thể. Tại lễ bàn giao, các đại biểu đã kính c n dâng hoa, dâng hương 

tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ 

quốc tế cao cả. 

Những năm tháng chiến đấu tr n nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt 

Nam đã phát huy truyền thống ki n cường, bất khuất của dân tộc; vượt qua mọi khó khăn 

gian khổ; hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc l p tự do, hạnh phúc cho 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652532864944
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nhân dân. Những chiến công và hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm 

thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn 

kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền 

vững”. 

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt  iệt sĩ quân tình nguyện và chuy n gia Việt Nam hy 

sinh tại Lào sẽ được tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia 

Đường 9 vào ngày 19/5. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652848545950 

HỘI  ỒNG THI  UA KHEN THƢỞNG TỈNH QUẢNG TRỊ HỌP                        

XÉT  Ề NGHỊ KHEN THƢỞNG 
Chiều nay 18/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua  hen thƣởng tỉnh Võ Văn 

Hƣng đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng Thi đua  hen thƣởng tỉnh để xét đề nghị 

 hen thƣởng thuộc thẩm quyền Chủ tịch nƣớc và Thủ tƣớng Chính phủ cho các tập thể, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã báo cáo danh sách 

dự kiến đề nghị khen thưởng Huân chương  ao động hạng nhất; hạng nhì, hạng ba và  ằng 

khen của Thủ tướng  hính phủ cho các t p thể cá nhân xuất sắc. 

 hủ tịch U ND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng y u cầu các thành vi n Hội đồng thi 

đua khen thưởng tỉnh bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng một cách toàn 

diện, chính xác, công bằng, đúng ti u chu n quy định, ngoài các ti u chí theo Lu t Thi đua 

khen thưởng, cần xét cả quá trình cống hiến, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân, t p thể đối 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652848545950
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với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

 ác thành vi n Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thảo  u n và bỏ phiếu danh 

sách đề nghị khen thưởng. Kết quả bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh thống 

nhất đề nghị  hủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho 3 t p thể; Huân 

chương Lao động hạng nhì cho 1 t p thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho  

t p thể và 11 cá nhân. Đề nghị Thủ tướng  hính phủ tặng bằng khen cho 11 t p thể và 28 

cá nhân. 

Nguồnhttps://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652872691342 

CÔNG BỐ QUYẾT  ỊNH BỔ NHIỆM GIÁM  ỐC SỞ XÂY DỰNG                   

TỈNH QUẢNG TRỊ 
Chiều ngày 20/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng đã tới dự lễ công bố và trao 

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sở Xây dựng Quảng Trị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn 

Phụng, UVTV Tỉnh ủy, Trƣởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Chiến Thắng, UVTV Tỉnh ủy, Bí 

thƣ Thành ủy  ông Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.  

 

Phát biểu tại buổi  ễ,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá ông Nguyễn 

Thanh Hải  à một cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở Sở 

Xây dựng.  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trong tình hình hiện nay, với sự 

đổi mới về cơ chế, chính sách, về tổ chức bộ máy, đòi hỏi Giám đốc Sở Xây dựng cùng t p 

thể  ãnh đạo Sở phát huy hơn nữa công tác tham mưu để đáp ứng được y u cầu nhiệm vụ. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1652872691342
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“ ó thể khẳng định rằng, công tác quản    nhà nước của ngành Xây dựng có vai trò 

đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, là nhiệm vụ hết sức quan trọng 

nhằm từng bước xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành một tỉnh có trình độ phát 

triển”  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh. 

Trước nhiệm vụ đặt ra,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn tân Giám 

đốc sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải tiếp tục phát huy năng  ực công tác, chủ động, sáng 

tạo trong công tác quản   , điều hành; cùng với t p thể  ãnh đạo, cán bộ, công chức và 

người  ao động trong cơ quan mình giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống 

nhất; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Quảng Trị. 

Phát biểu nh n nhiệm vụ, tân Giám đốc sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải hứa sẽ phát 

huy tinh thần trách nhiệm, cùng với t p thể  ãnh đạo, cán bộ, công chức và người  ao động 

trong cơ quan chủ động nghi n cứu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để có những đề xuất, tham 

mưu cụ thể trong  ĩnh vực mình phụ trách.  Đồng thời tuân thủ sự  ãnh đạo, chỉ đạo, hướng 

dẫn của ngành cấp tr n, của  an Thường vụ Tỉnh ủy và của U ND tỉnh trong công tác... 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1653043730082 

HỘI NGHỊ  ỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỚI THANH NIÊN 
Chiều 26/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng đã có cuộc đối thoại với hơn 100 đoàn 

viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1653043730082
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Tại buổi đối thoại, đã có nhiều   kiến, đề xuất  i n quan đến hỗ trợ thanh ni n trong học t p, 

nghi n cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc  àm,   p nghiệp, khởi nghiệp; giúp 

thanh ni n nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần; chính sách thu hút nhân tài của tỉnh…  

 

 hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, qua các phong trào, Đoàn TN S Hồ 

 hí Minh tỉnh đã t p hợp được ngày càng đông đảo thanh ni n tích cực tham gia thực hiện 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương 

thanh ni n ưu tú tr n tất cả các  ĩnh vực, trở thành nguồn nhân  ực trẻ có chất  ượng cao 

cho sự nghiệp phát triển của tỉnh Quảng Trị. 

Trong thời gian tới  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn  ực  ượng đoàn vi n 

thanh niên tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động, tích cực có những giải 

pháp mới, sáng tạo, đột phá hơn để cùng chia sẻ và đồng hành với chính quyền các cấp để thực 

hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện được điều đó. 

Đối với những kiến nghị đề xuất của các bạn đoàn vi n thanh ni n, thể hiện tâm huyết, 

trăn trở của thanh ni n trước những vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, của đất nước, 

 hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng mong muốn các bạn thanh ni n cần c p nh t thông tin, các 

cơ chế chính sách, quy định của tỉnh để nắm bắt những cơ hội khởi nghiệp, cơ hội việc  àm. Đây 

cũng  à tiền đề quan trọng trong hành trang   p thân   p nghiệp của các bạn tr n qu  hương 

Quảng Trị.   n cạnh đó, các bạn trẻ cũng cần c p nh t, nắm bắt những đổi mới về công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số để chu n bị tốt nguồn  ực con người, thúc đ y phát triển kinh tế… 

Về các kiến nghị cụ thể,  hủ tịch U ND tỉnh Võ Văn Hưng giao Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ngành chủ động triển khai thực hiện và báo cáo  hủ tịch U ND tỉnh kết quả thực hiện. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1653576211995 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1653576211995
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 ỒNG CHÍ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, GIÁM  ỐC HỌC VIỆN, CHỦ TỊCH      

HỘI  ỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƢƠNG THĂM, LÀM VIỆC TẠI IRSAEL 

Thực hiện  ế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, t  ngày 11 đến ngày 14/5/2022,  oàn đại 

biểu  ảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng L  luận Trung ƣơng làm trƣởng đoàn 

thăm, làm việc tại Israel. 

Một số hình ảnh hoạt động của  oàn công tác tại Israel: 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác thăm Trung tâm Hòa bình và Đổi mới sáng tạo Simon Peres 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác thăm Trung tâm Hòa bình và Đổi mới sáng tạo Simon Peres 
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Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và  àm việc với  ãnh đạo Học viện Ngoại giao Israe  

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với  ãnh đạo Học viện Ngoại giao Israel 
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Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại cuộc hội đàm với bà Michal Shir Segman, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel, 

Chủ nhiệm  y ban Bảo vệ Quyền trẻ em thuộc Quốc hội Israel (Knesset). 
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Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng k  sổ  ưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhà nước Israe . 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gặp ông Michae  Mickey Levy,  hủ tịch Quốc hội Israe  (Knesset) 
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Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gặp bà Oma Barbivai, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội đàm với bà Oma Barbivai, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel. 

 

 Nguồn:https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=32333 

 

https://hcma.vn/tintuc/pages/tin-tuc-su-kien.aspx?CateID=240&ItemID=32333

