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BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ NGHE BÁO CÁO Ý TƯỞNG ĐIỀU 

CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM QUẢNG TRỊ VÀ 

CẢNG HÀNG KHÔNG QUẢNG TRỊ 
 

Chiều ngày 8/9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có cuộc họp để nghe báo cáo giai 

đoạn 2 ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Cảng 

hàng không Quảng Trị. 

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào 

Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh 

đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. 

Sau khi nghe các đơn vị tư vấn báo cáo dự án và phương án điều chỉnh; nghe ý kiến 

của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng 

đánh giá cao các đơn vị tư vấn với các đề xuất ý tưởng có tính khả thi cao. 

Đồng thời nhấn mạnh, với kinh nghiệm của đơn vị tư vấn trong nước và nước 

ngoài, các ý kiến tham gia của các sở, ngành đã làm rõ thêm những nội dung liên quan đến 

việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; sự cần thiết cân đối, 

tính toán được các nguồn lực để thực hiện quy hoạch có tính khả thi, phù hợp với xu hướng 

phát triển. 
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần phải thống nhất cao trong toàn hệ thống 

chính trị khi triển khai điều chỉnh quy hoạch. 

Đề nghị đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ để thông qua quy hoạch tỉnh, đồng thời 

lồng ghép quy hoạch tỉnh với các quy hoạch tổng thể để có tính thuyết phục cao hơn. Các 

sở ngành, địa phương cùng chung tay xây dựng, đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện quy 

hoạch. 

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị 

tư vấn tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, ý kiến của các 

chuyên gia để nghiên cứu điều chỉnh phù hợp nhất các nội dung liên quan trước khi trình 

hội đồng thẩm định liên ngành Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662652215261 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH HÀ SỸ ĐỒNG DỰ LỄ KHAI 

GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN 

 

Sáng 5/9/2022, Trường Tiểu học Thuận (xã Thuận, huyện Hướng Hóa) tổ chức 

lễ khai giảng năm học 2022-2023.  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng 

đến dự buổi lễ. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662652215261
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Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Thuận có 544 em học sinh, trong đó có 97 

học sinh lớp 1 theo học, được tập trung giảng dạy ở 1 điểm trường chính và 2 điểm phụ 

khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn xã Thuận. 

 

Là trường học nằm trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa, đời sống của người 

dân còn nhiều khó khăn, phần lớn là đồng bào dân tộc vân Kiều, năm học 2021 - 2022 mặc 

dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, 

tương thân tương ái, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Thuận đã khắc phục khó khăn, 

vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, kỷ cương trường 

học luôn được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hóa đã có sự nâng lên. 

 

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 ở Trường Tiểu học Thuận diễn ra ngắn gọn, tập 

trung vào những nội dung chính nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng, khoa học, tiết kiệm, 

tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học sinh bước vào năm học mới. 

Đến chung vui, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh ở Trường Tiểu học 

Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đánh trống khai trường, 

đồng thời tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

các nhà trường bước vào năm học mới với nhiều thắng lợi mới, đạt được nhiều kết quả cao 

trong dạy và học. 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662356983392 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662356983392


6 
 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC KHO BẠC  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Ngày 9/9/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết 

định bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN tỉnh. Tham dự có Phó Tổng giám đốc KBNN Việt Nam Triệu 

Thọ Hân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. 

 

Tại hội nghị, đại diện KBNN Việt Nam đã công bố quyết định số 4336/QĐ-KBNN 

của Tổng Giám đốc KBNN ngày 5/9/2022 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, 

Trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra thuộc KBNN tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Giám đốc 

KBNN tỉnh Quảng Trị. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Thừa ủy quyền của KBNN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ 

Đồng trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho tân Phó Giám đốc KBNN tỉnh 

Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Hương. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc KBNN Việt Nam Triệu Thọ Hân đề nghị 

tân Phó Giám đốc KBNN tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Thanh Hương trên cương vị công tác 

mới cần phát huy hơn nữa kinh nghiệm, năng lực chuyên môn; nâng cao chất lượng dịch 

vụ hoạt động của KBNN tỉnh Quảng Trị; tích cực phối hợp với các cơ quan trên địa bàn 

tỉnh trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, cùng với ban lãnh đạo KBNN tỉnh Quảng 

Trị tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, 

ngân sách trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất... 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc KBNN tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị 

Thanh Hương cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, KBNN đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ mới, 

đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, 
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lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; sự đoàn kết, đồng hành của tập thể KBNN Quảng Trị để bản thân 

và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662711653379 

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

Ngày 15/9, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực 

tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương 

thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam 

cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu Quảng Trị. Hội nghị được kết nối trực 

tuyến tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh. 

 

Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng CPĐT phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vận hành, phát triển, góp phần đổi mới 

mạnh mẽ phương thức làm việc, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính Nhà 

nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1662711653379
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Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Nguồn: baochinhphu.vn) 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian qua, 

cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ liên quan đến công tác CCHC, tạo thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, việc phân cấp tốt hơn, giảm trung gian, tiết 

kiệm thời gian; công tác đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chú 

trọng hơn và bước đầu có kết quả tích cực; dịch vụ công trực tuyến ngày càng được triển 

khai sâu rộng; phương thức chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, Chính phủ trên môi trường 

điện tử được thực hiện tốt hơn, hiện đại hóa hơn. 

Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị cần đổi mới tư duy mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp 

cận, đặc biệt các cấp trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Hiện đại hóa công tác 

chỉ đạo, điều hành, tôn trọng thực tiễn khách quan, không cứng nhắc; bám sát khó khăn, 

vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp, hiệu quả. 

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm trung gian; đồng thời tăng cường giám 

sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có các 

giải pháp thúc đẩy kịp thời. 

Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. 

Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh; thực hiện tham vấn, lấy ý kiến hiệp hội, doanh nghiệp, người dân tập 
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trung trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; Hoàn thiện, nâng cao chất lượng 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thân thiện với người dùng. Tiếp tục đẩy mạnh 

áp dụng thực hiện và xử lý TTHC trên môi trường trực tuyến. Thực hiện nghiêm kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đề cao vai trò người đứng đầu...  

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663240116009 

 

LIÊN HOAN HỮU NGHỊ NHÂN DÂN VIỆT NAM-LÀO LẦN THỨ V SẼ ĐƯỢC 

TỔ CHỨC TẠI QUẢNG TRỊ (VIỆT NAM) VÀ SALAVANNAKHET (LÀO) 
 

Ngày 16/9, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

về công tác phối hợp chuẩn bị cho Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V tổ chức tại Quảng Trị 

(Việt Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào). Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga. 

 

Với mục đích nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết giữa 

nhân dân hai nước nói chung và nhân dân vùng biên giới của hai nước nói riêng; thúc đẩy 

hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân Việt Nam - Lào; củng cố, tăng cường quan 

hệ với đối tác truyền thống; mở rộng quan hệ với cơ quan, tổ chức ở các địa phương của 

nước bạn. Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết sâu sắc trong các tầng lớp nhân dân 2 nước về 

lịch sử cách mạng và liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, 

đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào phối hợp với Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663240116009
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chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V tại tỉnh Quảng Trị (Việt 

Nam) và tỉnh Savannakhet (Lào). 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khẳng định, trong 

những năm qua, Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực trong phát triển KT-XH, từ đó đem lại cuộc 

sống tốt hơn cho người dân. Trong quá trình đó, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 

tích cực từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhờ đó mà công tác vận động viện 

trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) luôn đạt được kết quả cao. Các chương trình, dự án 

PCPNN phù hợp với định hướng công tác viện trợ hàng năm, đạt kết qủa tích cực, góp 

phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu theo chủ trương của tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt là 

vai trò của cá nhân Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban điều phối 

viện trợ nhân dân, đồng thời mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục 

quan tâm, phối hợp trao đổi thông tin về các tổ chức PCPNN; hỗ trợ cho tỉnh trong việc xử 

lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn. 

Tiếp tục quan tâm giới thiệu, giúp tỉnh Quảng Trị tiếp cận, vận động nguồn viện trợ 

từ các tổ chức PCPNN mới (chưa hoạt động tại tỉnh Quảng Trị trong các lĩnh vực: nạn 

nhân chất độc da cam, hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc y tế, ứng phó 

biến đổi khí hậu... 

Đối với sự kiện Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần thứ V, Chủ tịch 

UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Trị vinh dự được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt 

Nam chọn là địa điểm để cùng với Liên hiệp, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào và tỉnh 

Savannakhet phối hợp tổ chức sự kiện Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào lần 

thứ V, đây là sự kiện quan trọng mang tầm quốc gia, qua đó nhằm tiếp tục củng cố và tăng 

cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt – Lào, đưa mối quan hệ này phát 

triển lên một tầm cao mới. 

Cơ bản thống nhất với Đề án về việc tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt 

Nam – Lào lần thứ V của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tuy nhiên để hoạt 

động được tổ chức chu đáo, trọng thị, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sớm 

nhận được kế hoạch, kịch bản chi tiết của các hoạt động để trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chỉ đạo 

các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị đảm bảo hiệu quả. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663344254117 

 
 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663344254117
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BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VÀ BAN CHỈ ĐẠO CÁC DỰ ÁN ĐỘNG LỰC CẤP 

TỈNH HỌP CHO Ý KIẾN CÁC NỘI DUNG KINH TẾ XÃ HỘI 
 

Chiều 21/9/2022, đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo các dự án động 

lực cấp tỉnh để cho ý kiến các nội dung kinh tế xã hội. 

 

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. 

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh 

đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào tình hình triển khai các dự án trọng điểm gồm: Cảng 

hàng không Quảng Trị, Khu Bến cảng Mỹ Thủy, đường ven biển kết nối hành lang kinh tế 

Đông – Tây và nghe báo cáo phương án xây dựng trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan. 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, thời gian qua, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo và đã cho ý kiến triển khai thực hiện các dự án động 

lực của tỉnh. Những dự án này đều có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Ban chỉ đạo giải 

phóng mặt bằng cấp tỉnh do UBND tỉnh chủ trì, ở cấp huyện do đồng chí Bí thư làm 

trưởng ban để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo 

điều kiện để các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. 
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trình hội đồng thẩm định quốc gia phương án 

xây dựng sân bay Quảng Trị, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công vào quý I 

năm 2023. Về lâu dài, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng cảng hàng 

không Quảng Trị có thể tiếp nhận máy bay hạng 4E, trở thành trung tâm bảo dưỡng, trung 

tâm vận chuyển hàng hóa, vì vậy UBND tỉnh cần tính toán phương án cụ thể để đảm bảo 

tầm nhìn chiến lược lâu dài. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy 

là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai một số dự án động lực 

trong khu kinh tế Đông Nam, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất cho ý kiến đối với phương án xây dựng 

trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan với mục tiêu công trình trở thành điểm nhấn kiến trúc công 

trình đô thị và đảm bảo phát huy công năng của trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa 

của tỉnh Quảng Trị. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663773248710 

HỘI THẢO KHOA HỌC:’ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG –NGƯỜI CHIẾN SĨ 

CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG, NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG VÀ    

CÁCH MẠNG VIỆT NAM” 

Chiều 5/9, tại TP. Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung 

ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Hồng Phong - người 

chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, nhân dịp kỷ 

niệm 120 năm Ngày sinh của đồng chí.  

 

Các đồng chí chủ trì hội thảo _ ảnh: Báo Nghệ An 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1663773248710
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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 Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chủ 

trì có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Phan Xuân Thủy, Phó 

trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh. 

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành của Trung 

ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố gắn liền với hoạt động của đồng 

chí Lê Hồng Phong, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Lê Hồng Phong, cùng các đại 

biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương. 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: 

Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong là hoạt động thiết 

thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao đẹp và những cống hiến to 

lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp 

phần thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương hiện nay, tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp 

phần tăng cường, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho các tầng lớp 

nhân dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. 

Tưởng nhớ, tri ân đồng chí Lê Hồng Phong, chúng ta nhớ về cuộc đời cách mạng 

cao đẹp của đồng chí với những bài học sâu sắc về tinh thần kiên định phấn đấu vì mục 

tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân, sẵn sàng đặt lợi ích của Đảng, của 

Nhân dân lên trên hết và trước hết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân 

làm mục đích, tiêu chuẩn, thước đo kiểm nghiệm tính đúng đắn của hành động; về không 

ngừng học tập, rèn luyện mọi mặt để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; về tấm 

gương của người chiến sĩ cộng sản quốc tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước 

chân chính với tinh thần quốc tế vô sản trong sáng; về nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 

mạng, ý chí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù; về ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn 

chống phá, xuyên tạc của kẻ thù. 

“Đó là những bài học có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong công cuộc đổi mới, xây 

dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí 

Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

Phát biểu chào mừng hội thảo, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý xúc động ôn lại cuộc đời và sự 

nghiệp, những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. “Cuộc đời, công lao và 

những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi là tấm gương sáng chói 

trong sự nghiệp cách mạng anh hùng của Đảng và cách mạng Việt Nam, trong ký ức và 

niềm kính trọng vô bờ bến của mỗi người dân Việt Nam, làm rạng rỡ truyền thống quê 

hương xứ Nghệ”, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu. 
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Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Thông qua hội thảo khoa học sẽ góp phần làm 

phong phú, sâu sắc thêm về cuộc đời, tôn vinh công lao, đóng góp của đồng chí Lê Hồng 

Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; hiểu hơn, tự hào hơn về  

Tại Hội thảo, gần 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, đại diện các cơ 

quan và các nhà khoa học ở các ban, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học 

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Nghệ An - quê hương của đồng chí Lê Hồng 

Phong, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, những địa phương đồng chí Lê 

Hồng Phong từng hoạt động cách mạng… Các tham luận đã tập trung phân tích, đánh giá 

những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Lê Hồng Phong trên những nội dung: 

Ảnh hưởng của quê hương giàu truyền thống yêu nước, bất khuất góp phần hình thành 

nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, nhiệt huyết, hình thành chí khí cách mạng của đồng chí Lê 

Hồng Phong; Đồng chí Lê Hồng Phong - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng 

Việt Nam; Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản quốc tế. Đồng chí thực sự là 

tấm gương tiêu biểu, cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản về sự kết hợp tinh thần yêu nước 

chân chính và tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. 

Từ sự phân tích những hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong với 

Đảng và cách mạng Việt Nam, các tham luận tại Hội thảo đều đi đến thống nhất khẳng định, 

đồng chí là tấm gương sáng ngời của người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất 

sắc, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp 

cách mạng của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp hoạt 

động cách mạng vẻ vang của đồng chí Lê Hồng Phong mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, 

phẩm chất người cộng sản của đồng chí Lê Hồng Phong là tài sản vô giá của Đảng và cách 

mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn, sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. 

Tại hội thảo, ông Lê Văn Thống, đại diện gia đình, dòng họ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong 

cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học 

hết sức ý nghĩa, giúp hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của 

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình trong 

cuộc sống hôm nay, xứng đáng là hậu thế của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. 

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban 

Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hội thảo khoa học về cuộc đời, 

sự nghiệp, tấm gương đạo đức của đồng chí Lê Hồng Phong, nhà lãnh đạo tài năng, người 

học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tấm gương đạo đức tiêu biểu của đồng chí Lê 

Hồng Phong mãi là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo. 

Nguồn:https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-

hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32630 

https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32630
https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?CateID=88&ItemID=32630

