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THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC  

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
Ngày 8/8/2022, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc 

với đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng Thƣ ký Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn 

làm trƣởng đoàn về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia tỉnh. Tham dự còn có Phó 

Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Trƣởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân. 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cảm ơn ý kiến góp ý 

của Hội Luật gia Việt Nam đồng thời khẳng định, thời gian qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ Hội Luật gia và Hội Luật gia là 1 trong 8 tổ chức hội do Tỉnh ủy 

trực tiếp chỉ đạo. Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy sẽ sớm triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị, trong đó sẽ tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ Hội 

Luật gia hoạt động ngày càng hiệu quả cao. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hội Luật gia tỉnh cần nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời 

mong muốn Hội Luật gia Việt Nam nghiên cứu mô hình tổ chức hoạt động hiệu quả để 

hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới, qua đó góp phần vào 

việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho Hội Luật gia 

tỉnh Quảng Trị. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660019003287 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660019003287
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƢNG KIỂM TRA MỘT SỐ DỰ ÁN ĐỘNG 

LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 

Sáng 10/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng đã có chuyến kiểm tra thực địa một số 

dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam và khu công nghiệp Quảng Trị. Cùng tham dự còn 

có đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phƣơng liên quan. 

 

Tại các nơi đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và đoàn công tác 

UBND tỉnh đã nắm bắt tình hình triển khai các dự án, tiến độ thực hiện, những vướng mắc 

liên quan cần tháo gỡ trong cơ chế chính sách, thủ tục để thấu hiểu và giúp nhà đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ dự án. 

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, các dự án động lực 

trong khu kinh tế Đông Nam và khu công nghiệp Quảng Trị là hết sức quan trọng đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Việc tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án đảm bảo cam kết cần được đặc biệt quan tâm thực 

hiện. Trong đó, đối với những vướng mắc liên quan thủ tục thuộc các bộ, thì các ngành liên 

quan cần chủ động lấy ý kiến các ngành, đơn vị liên quan để trình phê duyệt các văn bản 

để giúp hoàn thành các thủ tục, triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. 

Đối với những thủ tục vướng mắc trong khung chính sách thuộc thẩm quyền của 

Chính phủ, các ngành liên quan cần chủ động phối hợp nghiên cứu để đề xuất UBND 

tỉnh phương án xử lý phù hợp nhất, nhanh nhất mà mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp 

với thực tế dự án và phù hợp với thực tế địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng 

cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương gấp rút trình phương án tham mưu 
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bằng văn bản cho UBND tỉnh xem xét, quyết định để giải quyết tháo gỡ vướng mắc, nhất 

là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng lưu 

ý, trong quá trình thực hiện, cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư trong 

thực hiện các dự án động lực, việc thực hiện cần có cam kết trách nhiệm cụ thể của nhà đầu 

tư với trách nhiệm của từng ngành, địa phương liên quan, có cả trách nhiệm của người 

đứng đầu. Các đề xuất của nhà đầu tư đều chính đáng, nhưng cần phải xem xét một cách 

tổng thể và tuân thủ đúng các quy định. 

“Trách nhiệm của các ngành, đơn vị tỉnh Quảng Trị là phải tạo điều kiện hết sức 

cho nhà đầu tư thực hiện các dự án. Nhưng nếu nhà đầu tư nào chây ỳ không thực hiện dự 

án thì cần rà soát để xử lý dứt điểm, góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, cơ quan, đơn vị nào để chậm trễ, thủ trưởng đơn vị đó 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Công việc thì nhiều, đòi hỏi công việc 

rất cao, vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương cần nỗ lực nhiều hơn nữa vì một Quảng Trị 

ngày càng tốt đẹp hơn” Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660288765992 

 

THƢỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN CHỦ NHIỆM  

ĐOÀN LUẬT SƢ TỈNH 
Ngày 23/8, Thƣờng trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sƣ 

tỉnh về tình hình hoạt động của Đoàn Luật sƣ tỉnh thời gian qua. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc. Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê 

Thị Lan Hƣơng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham 

dự buổi làm việc. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660288765992
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Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đặng Quang Linh cho biết: 

Những năm qua, hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của 

lãnh đạo tỉnh trong quá trình hoạt động và phát triển. Sau hơn 30 năm thành lập, Đoàn Luật 

sư tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội trong việc tích cực tuyên 

truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia bào chữa theo chỉ định của các cơ quan tiến 

hành tố tụng theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tạo được niềm tin với cấp ủy, chính 

quyền và cộng đồng xã hội. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao những đóng 

góp tích cực của Đoàn Luật sư tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó khẳng định, lãnh đạo 

tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ cho Đoàn Luật sư hoạt động và phát triển, trong đó có việc hỗ 

trợ kinh phí. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, trong xu thế nền kinh tế phát triển, phát 

sinh nhiều tội phạm và các mối quan hệ pháp lý phức tạp cần phải có vài trò của luật sư. 

Đồng chí mong muốn Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; cử luật sư 

tham gia tố tụng theo chỉ định; chủ động xây dựng kế hoạch để đào tạo, cấp chứng chỉ 

hành nghề luật sư, nhằm phát triển đội ngũ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Đề nghị các sở, ngành, liên quan hướng dẫn tháo gỡ khó khăn giải ngân kinh phí 

hoạt động cho Đoàn Luật sư tỉnh, đồng thời nghiên cứu đưa Đoàn Luật sư trở thành tổ 

chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để hưởng các chế độ theo quy định, hoạt động 

ngày càng hiệu quả. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1661265111468 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1661265111468
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THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN THƢỜNG VỤ  

HUYỆN ỦY TRIỆU PHONG 
 

Ngày 8/8, Thƣờng trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Huyện ủy Triệu Phong về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những 

tháng còn lại năm 2022. Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng 

Quang chủ trì buổi làm việc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự phiên làm việc. 

 

Với chủ đề công tác năm 2022 là "Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - 

Tăng tốc về đích nông thôn mới" Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã Ban hành các 

nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình để tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch; vấn đề đất 

đai, tài nguyên-môi trường; công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; 

phòng, chống thiên tai... 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng 

Quang đề nghị huyện Triệu Phong cần sớm hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch và thực hiện 

quy hoạch tạo điểm nhấn phát triển cho địa phương. Trong đó, tập trung sớm hoàn thiện 

quy hoạch vùng huyện nông thôn mới. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về tài nguyên - khoáng 

sản, quản lý nhà nước về đẩt đai phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, khắc phục tình trạng 

đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của người dân, nhất là tạo thuận lợi giải phóng mặt bằng thực 

hiện các dự án đầu tư phát triển; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tiêu chí huyện nông thôn 
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mới, gắn công tác quy hoạch đồng bộ tạo động lực phát triển. Thường xuyên dõi theo biến 

động thời tiết để chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Triệu Phong cần phải xác định rõ 

những điểm nghẽn, lực cản để tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong thời 

gian tới. 

Nguồn:http://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660019188741 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG 

TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA 

Trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đƣợc phục hồi và tăng cƣờng 

trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Thực hiện 

nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trƣờng thuận lợi để xúc tiến 

đầu tƣ và phát triển kinh doanh, sản xuất. Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục đƣợc tập trung 

chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thực 

hiện hoặc hoàn thành để góp phần tạo ra năng lực tăng thêm cho nền kinh tế tỉnh... Các hoạt động 

thông tin đối ngoại, hội nghị, hội thảo, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, công tác tuyên truyền 

chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của tỉnh, tuyên truyền, xúc tiến thƣơng mại, du 

lịch, kỷ niệm các hoạt động ngoại giao… phục vụ thông tin đối ngoại đƣợc phục hồi và tăng cƣờng. 

 Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt 

động kỷ niệm các ngày lễ lớn (giai đoạn 1): Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị, 

50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022); kỷ niệm 115 năm 

Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022), người con ưu tú của quê hương 

Quảng Trị; Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông và diễu binh diễu hành; Lễ phát động Cuộc 

thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” Quảng Trị năm 2022… Tỉnh xây dựng và 

triển khai thực hiện các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2022”; Tổ chức 

“Cuộc thi tìm hiểu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào”.  Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

Thông tin đối ngoại tỉnh đã hoàn thành biên soạn tài liệu tuyên truyền song ngữ Việt - Lào 

về quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Quảng Trị 

với hai tỉnh Savannakhet và tỉnh Salavan. 

Tại chuyến thăm hữu nghị các tỉnh của nước CHDCND Lào đầu tháng 2 vừa qua, 

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh khẳng định tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận cấp cao đã 

http://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1660019188741
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ký kết và nội dung đánh giá giữa kỳ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2022 giữa hai bên; 

rà soát lại các nội dung để hợp tác hiệu quả hơn, thực chất hơn, đồng thời triển khai có hiệu 

quả các hoạt động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022. Thành lập tổ công 

tác mỗi bên kết nối nghiên cứu cơ chế chính sách cho mô hình hoạt động khu kinh tế 

thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đensavẵn, các khu kinh tế khu vực cửa khẩu 

La Lay. Tỉnh Quảng Trị phối hợp Liên doanh Sakae Holdings và Surbana Jurong 

(Singapore) hỗ trợ giúp đỡ các tỉnh Savannakhet và Salavan xây dựng quy hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội trong thời gian sắp tới. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến tham quan, thăm viếng tại các điểm 

di tích, bảo tàng trên địa bàn tăng trở lại. Các cơ sở di tích, bảo tàng đón và phục vụ 

khoảng 112.6000 lượt khách. Thực hiện tuyên truyền kích cầu du lịch sau dịch Covid-19, 

các đơn vị trong tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du 

lịch…), đã phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Trị, 

các sản phẩm du lịch Quảng Trị, du lịch biển, đảo Quảng Trị, các clip, bài viết tuyên 

truyền, giới thiệu, quảng bá điểm đến với du khách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

quảng bá du lịch bằng hình thức trực tuyến. Tăng số lượng bài viết trên trang thông tin điện 

tử ipa.quangtri.gov.vn và tăng số lượng tương tác trên các trang Fanpage và group mạng xã 

hội Facebook Visit Quảng Trị, Checkin Quảng Trị, Youtube, Zalo, Quangtri online… Xây 

dựng nội dung các ấn phẩm quảng bá du lịch Quảng Trị như tập gấp, cẩm nang du lịch 

Quảng Trị. 

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, giải quyết lãnh sự, quản lý người nước ngoài 

đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy định. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức 04 

đoàn công tác với 49 lượt người đi công tác, làm việc ở nước ngoài. Đón tiếp 50 đoàn với 

147 lượt người, trong đó, có các đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; đoàn Đại sứ Israel; đoàn Phó 

Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài 

Bắc tại Việt Nam, đoàn lãnh đạo tỉnh Savannakhet và Salavan/Lào tham dự kỷ niệm 50 

năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; đoàn Giám đốc quốc gia Plan; tập đoàn BB Group và 

Quantee - Hoa Kỳ. 

Công tác đối ngoại quốc phòng, thông tin đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh 

được tăng cường và chủ động. Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã triển khai và thực hiện 

nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ 
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quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; đã tăng cường công tác tuyên truyền, 

giáo dục cho bộ đội và Nhân dân nâng cao cảnh giác làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa 

bình” của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước. Phát hành cuốn sổ tay “Những thông tin cơ bản về biên giới Việt Nam - Lào trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị”. Thông tin các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cán 

bộ, chiến sĩ các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới. Đến giai đoạn hiện nay, 

03 tỉnh Quảng Trị - Salavan- Savannakhet đã tiến hành Hội nghị bàn giao bản vẽ và thống 

nhất phân công quản lý, bảo vệ mốc quốc giới giữa 03 tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong 6 

tháng qua còn những khó khăn, hạn chế. Một số nội dung theo văn bản thỏa thuận hợp tác 

giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh bạn Lào đã ký kết chưa triển khai như hoạt động giao lưu 

hữu nghị, gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp. Hoạt động cung cấp thông tin về thương mại biên 

giới bị gián đoạn đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa của cư dân 

và thương nhân biên giới hai bên. Nội dung công tác tuyên truyền chủ yếu là thông tin về 

các sự kiện, hoạt động, ít các tin, bài mang tính phân tích, giải thích, định hướng, phản bác 

các luận điệu sai trái một cách trực diện, có tính thuyết phục cao. Số lượng, tần suất các bài 

viết đưa lên các trang mạng xã hội tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại vẫn còn chưa 

đáp ứng yêu cầu đề ra. Kinh phí cho sản xuất các tác phẩm để tuyên truyền đối ngoại; biên 

giới; biển, đảo cho các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan còn rất hạn chế. 

Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới: tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai, thực 

hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác đối 

ngoại và thông tin đối ngoại; tập trung tuyên truyền về biển, đảo, quản lý mốc quốc giới; 

thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2022: “Trách nhiệm, kỷ cương - 

Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng”. Tập trung triển khai thực hiện có chất lượng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 (giai đoạn 2); Tăng cường 

liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực. Phát huy tính chủ động, đổi 

mới, sáng tạo và đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền của đội ngũ làm công 

tác thông tin đối ngoại; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm, đảm bảo an 

ninh thông tin đối ngoại trên môi trường mạng…Tăng cường hợp tác với các cơ quan 

thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền 

thông quảng bá hình ảnh, giới thiệu về tỉnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các hệ 
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thống truyền thông, trong đó chú đẩy mạnh đưa nội dung thông tin lên màn hình LED tại 

Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay. Phát hiện, xử lý kịp thời 

các vụ vi phạm, đảm bảo an ninh thông tin trên môi trường mạng. Chủ động đấu tranh, 

phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. Duy trì hoạt động cung cấp thông tin trên Fanpage “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng 

Trị, các chuyên mục tiếng Anh trên Báo Quảng Trị điện tử (QuangTri today, Country anh 

People), các trang, cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh… 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/ket-qua-hoat-dong-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-quang-tri-trong-

thoi-gian-qua 

 

BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY CHO CHỦ TRƢƠNG VỀ MỘT SỐ  

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH 

Đối với dự án sân bay Quảng Trị: Cảng hàng không Quảng Trị là dự án trọng điểm của tỉnh 

đã đƣợc xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, có vai trò rất quan trọng 

trong phát triển chung của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực. 

- Đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy: Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-TTg, ngày 

04/01/2019. Dự án do Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) thực 

hiện; Dự án đã được khởi công giai đoạn 1 vào ngày 27/02/2020 nhưng đến nay chưa thi 

công xây dựng. Đối với dự án này, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ 

đạo dự án động lực cấp tỉnh đã có nhiều phiên họp và chỉ đạo cụ thể; Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đã làm việc, trao đổi 

với nhà đầu tư; tham vấn ý kiến của các bộ, ngành liên quan về phương án xử lý đối với dự 

án này. Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề nghị cho MTIP tiếp tục triển khai 

thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy với phương án cơ cấu vốn sở hữu và tái cấu trúc 

doanh nghiệp của MTIP; trường hợp không hoàn thành các thủ tục liên quan để thi công 

xây dựng vào quý III/2022 như cam kết thì yêu cầu MTIP tự chấm dứt triển khai thực hiện 

dự án đầu tư. Tại phiên họp ngày 02/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao ban cán sự đảng 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh làm việc Bộ Giao thông Vận tải và các nhà đầu tư có dự án 

liên quan khu vực Cảng Mỹ Thủy rà soát lại quy hoạch cụm cảng Mỹ Thủy, khả năng thu 

https://tinhuyquangtri.vn/ket-qua-hoat-dong-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-quang-tri-trong-thoi-gian-qua
https://tinhuyquangtri.vn/ket-qua-hoat-dong-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-tinh-quang-tri-trong-thoi-gian-qua
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hút đầu tư; đồng thời, giao UBND tỉnh thực hiện thẩm tra năng lực của nhà đầu tư, đảm 

bảo các điều kiện để triển khai thực hiện dự án. 

- Đối với dự án Đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo: Dự án được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 01/3/2016 và phê 

duyệt Quy hoạch mạng đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 

tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021. 

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư (PPP) và giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền tại văn bản số 350/TTg-

CN, ngày 15/4/2022. Theo đó, qua nghiên cứu sơ bộ, UBND tỉnh đề xuất chiều dài nghiên 

cứu đối với tuyến khoảng 55,8km; điểm đầu tại nút giao với đường cao tốc Cam Lộ - La 

Sơn, điểm cuối tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đen-sa-vẳn; cấp đường quy mô 04 làn xe, 

nền đường rộng 17m, mặt đường 14m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.938 tỷ đồng. 

Tại phiên họp ngày 02/8/2022, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về hình thức lập hồ sơ báo cáo đề xuất dự án Đường bộ cao tốc Cam Lộ -Lao Bảo. 

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh về việc lựa chọn phương án giao nhà đầu tư để lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) đề xuất cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

 Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-chu-truong-ve-mot-so-du-an-trong-diem-

cua-tinh 

 

https://tinhuyquangtri.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-chu-truong-ve-mot-so-du-an-trong-diem-cua-tinh
https://tinhuyquangtri.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-cho-chu-truong-ve-mot-so-du-an-trong-diem-cua-tinh

