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NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH CÔN ĐOÀN QUẢNG TRỊ  

TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cơ bản đƣợc kiểm soát, 

nền kinh tế của tỉnh đang đƣợc phục hồi, các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại, đời sống, việc 

làm của đoàn viên, ngƣời lao động (NLĐ) cơ bản ổn định. Tuy nhiên do ảnh hƣởng nặng nề của 

dịch bệnh kéo dài, nên thu nhập, đời sống của một bộ phận NLĐ còn gặp nhiều khó khăn. Xác định 

chủ đề năm 2022 là "Chăm lo việc làm, đời sống cho ngƣời lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất 

các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị", Ban Thƣờng vụ 

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các chƣơng trình, kế 

hoạch công tác trọng tâm đã đề ra. 

Bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của tỉnh, trong dịp kỷ niệm 50  năm 

Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-2022) và hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh – Liệt sỹ, các cấp công đoàn có nhiều việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, 

hướng về các gia đình chính sách, đặc biệt là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Làm tốt 

công tác vận động CNVCLĐ hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa”, huy động nguồn lực của các cấp công đoàn trong tỉnh, các đơn vị, địa phương ở 

ngoài tỉnh ủng hộ hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình 

chính sách, khởi công xây dựng 58 Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với tổng kinh 

phí 4,6 tỷ đồng. 

 Tập trung tuyên truyền các chương trình hoạt động lớn của tỉnh như: Lễ kỷ niệm 

50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm 

chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; Lễ hội “Thống nhất non sông”,  cuộc thi “Tìm hiểu 

cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương 

Triệu Phong anh hùng, đổi mới phát triển”. Có trên 1.350 lượt tin, bài tuyên truyền đã 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage Công đoàn Quảng Trị, facebook 

công đoàn các cấp, Báo Quảng Trị, Báo Lao động, Tạp chí Lao động&Công đoàn, Trang 

thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam… 

thu hút 70.860 lượt CNVCLĐ đọc, tương tác.  

Các cấp công đoàn đã tổ chức 212 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, 

BHXH, ATVSLĐ… cho 13.580 cán bộ CĐCS chủ chốt, CNVCLĐ, người sử dụng lao 

động gắn với tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TW. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết về 

pháp luật, về các giải pháp đổi mới hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới cho cán bộ 

CĐCS. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của NLĐ và NSDLĐ, 

góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. 

 Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ 

thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức 

hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây 

dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 
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Công đoàn các cấp chủ động đổi mới các cách làm phù hợp để thực hiện công tác 

phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Nhiều đơn vị đã tích cực vận động phát 

triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, trong đó chú trọng phát 

triển thêm đoàn viên tại các đơn vị đã có công đoàn. Kết quả, đã phát triển mới 1.828 đoàn 

viên, đạt 73% chỉ tiêu cả năm và thành lập 25 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đạt 

65% chỉ tiêu cả năm. Chương trình ”Áo dài yêu thương” của LĐLĐ tỉnh được chọn là 01 

trong 5  công trình, phần việc tiêu biểu vì phụ nữ nghèo chào mừng Đại hội Hội LH Phụ 

nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027... 

Với những kết quả đạt được, đến nay các chỉ tiêu trong năm 2022 đều cơ bản thực 

hiện đúng tiến độ. Từ nay đến cuối năm, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục có những giải pháp 

cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. 

 
 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-nhung-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-cong-doan-quang-tri-trong-

6-thang-dau-nam 

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA VIII 

Sáng nay 13/7, với sự chủ trì của Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 10, khóa VIII để thông qua các báo cáo, 

đề án, nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP-AN 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. 

UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

Võ Văn Hƣng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

tham dự kỳ họp. 

Xác định các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành kế hoạch năm 2022 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 

Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện COVID -19 tiếp 

tục diễn biến phức tạp, thiên tai khó lường, giá nguyên, nhiên vật liệu, chỉ số giá tiêu dùng 

tác động tiêu cực đến các ngành kinh tế, nhưng với sự quyết liệt, sâu sát trong công tác 

lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự đồng hành ủng hộ của Nhân dân 

và cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh KT - XH, QP - AN đã có nhiều khởi sắc. 

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

nghị các đại biểu thảo luận, thống nhất ban hành các giải pháp thực hiện của 6 tháng cuối 

năm, trong đó nhấn mạnh quan điểm là không điều chỉnh các chỉ tiêu mà xác định các giải 

pháp hữu hiệu để quyết tâm phấn đấu đưa ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng dương 

vào cuối năm, tháo gỡ các điểm nghẽn để tăng tốc phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH đề ra từ đầu năm. Trọng tâm các giải pháp cần bàn bạc, 

thảo luận để khơi thông các “điểm nghẽn”, những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong lĩnh 

vực đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được cấp chủ 

trương đầu tư để sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư công cũng như đầu tư xã hội. Bàn bạc 

các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền các cấp. 

 

 

https://tinhuyquangtri.vn/-nhung-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-cong-doan-quang-tri-trong-6-thang-dau-nam
https://tinhuyquangtri.vn/-nhung-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-cong-doan-quang-tri-trong-6-thang-dau-nam
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Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp 

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá những kết 

quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển KT - XH, QP – 

AN của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. 

 
 

Bí thư Tỉnh ủy gợi ý: Trước hết, những tháng cuối năm là thời gian cao điểm để 

thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đòi hỏi từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai kế hoạch điều hành linh hoạt, phù hợp với quyết tâm cao 

nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đảng 

đoàn HĐND tỉnh cần bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của 

Quốc hội, Chính phủ; các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để 

lãnh đạo cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, các giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trong điều hành kỳ 

họp cần định hướng, quán triệt những nội dung Kết luận của Tỉnh ủy về các mục tiêu, chỉ 

tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022 

để các đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ xem xét và quyết nghị. 

Để đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung chỉ đạo thúc đẩy tăng 

trưởng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch... Nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội 

trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là COVID - 19. 

Chăm lo gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN, chuẩn bị tốt lực lượng, 

phương tiện tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.... 
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Tại phiên khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trình bày Tờ trình chung 

về các nội dung trình kỳ họp thứ 10 và báo cáo tóm tắt tình hình KT - XH, QP - AN 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về việc tham gia xây 

dựng chính quyền; Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ 10; tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. Đại diện Viện 

Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trình bày báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022; 

các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. 

  
Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/-khai-mac-k%E1%BB%B3-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-viii 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH DÂNG HƢƠNG, TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ NHÂN 

NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9 
Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, sáng nay 31/8, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hƣơng, dâng hoa 

tƣởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trƣờng Sơn, Đƣờng 9, 

Thành Cổ Quảng Trị và Khu lƣu niệm Tổng Bí thƣ Lê Duẩn. UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng 

Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan 

Hƣơng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lƣợng vũ trang 

tham dự lễ viếng. 

 

Trong không khí linh thiêng, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại NTLS Quốc 

gia Trường Sơn và NTLS Quốc gia Đường 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng 

hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì 

sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã 

làm nên những chiến công hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam; đồng thời cũng là 

https://tinhuyquangtri.vn/-khai-mac-k%E1%BB%B3-hop-thu-10-hdnd-tinh-khoa-viii
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niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Truyền thống anh hùng cách mạng đó đã 

và đang được gìn giữ và phát huy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị mãi mãi 

ghi nhớ và biết ơn sâu sắc. 

 

Tại Thành Cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đã dâng hoa, dâng hương 

trên Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng xúc động và biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 

đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, viết nên bản hùng ca bất tử trong 

cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

 

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị đến dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm Tổng Bí 

thư Lê Duẩn ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, bày tỏ lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ 
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kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời cống 

hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. 

 

 
  Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1661927017990 

 
LỄ THẮP NẾN TRI ÂN CÁC ANH HÙNG, LIỆT SĨ CẤP QUỐC GIA TẠI THÀNH 

CỔ QUẢNG TRỊ 
Tối 24/7/2022, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng 

Trị, Trung ƣơng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bộ Lao động- Thƣơng binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và 

Đào tạo cùng tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ cấp quốc gia. 

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 

Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiều 

tỉnh, thành phố; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy Quảng Trị; 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 Quảng Trị; các Mẹ 

Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, các gia đình có công, lực lượng đoàn viên, thanh niên 

của nhiều trường đại học trên cả nước và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1661927017990
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Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức 

Trung ương dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương 

Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay được 

sinh ra, lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh, được chứng kiến quê hương, đất nước 

đổi mới và phát triển từng ngày với những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng 
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an ninh. Càng tự hào bao nhiêu, tuổi trẻ Việt Nam càng hiểu sâu sắc và trân trọng bấy 

nhiêu giá trị của hoà bình, càng biết ơn biết bao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự mất 

mát của biết bao thương binh, bệnh binh trong những năm tháng chiến tranh bão lửa, của 

biết bao bà mẹ Việt Nam tiễn con đi nhưng không có lần gặp lại. Noi gương các thế hệ đi 

trước, tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đã có mặt ở những nơi khó khăn, trên những lĩnh vực 

mới, ở những tuyến đầu. Đó là tinh thần lao động hăng say trên những công trình mới; sự 

miệt mài học tập, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong khu vực và thế giới; là long dũng cảm, 

sự mưu trí trong đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển 

đảo; xung kích, tình nguyện, tiên phong trong phòng chống dịch bệnh, tham gia tình 

nguyện vì cuộc sống cộng đồng… xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. 

Tại buổi lễ có 30 gia đình chính sách tiêu biểu ở thị xã Quảng Trị được tặng quà tri ân. 

                       Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660011475164 

KHAI MẠC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC IV – BẮC MIỀN TRUNG  

TẠI QUẢNG TRỊ 
 

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV - Bắc miền Trung tại Quảng Trị 
Sáng 25/7/2022, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt 

Nam tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV (Bắc miền Trung) lần thứ 27 - năm 2022. Triển lãm diễn ra 

từ ngày 25 - 30/7/2022 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh. 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660011475164
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Phát biểu tại triển lãm, Trưởng Ban Tuyên giáo Hồ Đại Nam nhấn mạnh, tháng 7 - 

Tháng tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị đã và đang tổ chức 

nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm 

tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, các Thương binh, Bệnh binh, người có công với 

cách mạng. Tỉnh Quảng Trị vinh dự được Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn đăng cai tổ chức 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung lần thứ 27. Sự kiện này còn có ý nghĩa thiết 

thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), 50 năm sự kiện 

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị (1972 – 2022). Đây còn là dịp 

để các nghệ sĩ trong tỉnh có điều kiện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm của các 

nghệ sĩ trong khu vực; Đồng thời cũng là dịp để tỉnh Quảng Trị quảng bá tiềm năng về bức 

tranh sinh động nhiều sắc màu của tỉnh nhà trong tiến trình đổi mới và phát triển. Vì vậy hi 

vọng các nghệ sĩ sẽ có nhiều cảm hứng để sáng tác những tác phẩm ấn tượng và có giá trị 

nghệ thuật cao.  

Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV lần thứ 27 - năm 2022 giới thiệu 174 tác phẩm gồm 

các thể loại: Hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng của 155 tác giả là hội viên Hội Mỹ 

thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật 6 tỉnh khu vực IV. 

Hội đồng chấm giải thưởng quyết định trao 2 giải B (không có giải A), 1 giải C và 

7 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc tham gia triển lãm. Trong đó, các họa sĩ, 

nhà điêu khắc tỉnh Quảng Trị đoạt 1 giải B (tác phẩm “Mẹ và những người con Trường 

Sơn” của tác giả Nguyễn Văn Hùng) và 3 giải Khuyến khích (tác phẩm “Đất hồi sinh” của 

tác giả Trương Đình Dung; “Cứu nạn” của tác giả Trịnh Hoàng Tân và “Chuyển hàng lên 

đảo” của tác giả Hồ Thanh Thoan). Đồng thời, chọn 2 tác phẩm đoạt giải B tham dự giải 

thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tác giả tham gia triển lãm 

Mỹ thuật khu vực IV lần thứ 27 - năm 2022; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật 

Việt Nam” năm 2021 – 2022 của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho 5 cá nhân của tỉnh Quảng 

Trị... 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1659970347581 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1659970347581
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƢNG VIẾNG CÁC NGHĨA TRANG 

LIỆT SỸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
Sáng 27/7/2022, đồng chí Võ Văn Hƣng, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu 

cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức viếng, dâng hƣơng, dâng hoa, tri ân, tƣởng nhớ các anh 

hùng liệt sĩ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thƣợng, Khu tƣởng niệm 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Thƣợng (huyện Hải Lăng); Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch 

(huyện Triệu Phong) và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. 

 

Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng; Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch và Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các thành viên đoàn 

đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt 

sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh để mang lại nền hòa bình, độc lập cho dân tộc. 

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

biểu dương sự tận tụy cống hiến, thiệt thòi của các cán bộ chăm sóc nghĩa trang, quản 

trang. Nhiều người đã dành tuổi thanh xuân tươi đẹp và gắn bó cả đời mình cho việc chăm 

sóc, hương khói ở nghĩa trang với phụ cấp ít ỏi. 
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Tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Thượng, Chủ tịch UBND 

tỉnh và thành viên đoàn đã thỉnh chuông và dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh 

hùng, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đức hi sinh, lòng yêu nước của các Mẹ Việt Nam anh 

hùng. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã 

trao kinh phí hỗ trợ cho các quản trang, ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng; 

Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh. 
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Được biết, từ tháng 7/2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã phát 

động chương trình “Chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ cấp xã”, với số tiền mỗi xã 

được hỗ trợ 12 triệu đồng/năm nhằm hỗ trợ cho các quản trang, người chăm sóc các nghĩa 

trang liệt sĩ cấp xã và được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị hưởng ứng ủng hộ. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1659969678580 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1659969678580

