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HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ 
Ngày 3/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 9 

để bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng. 

 

Các đồng chí: Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; 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 chủ trì 

hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ủy viên 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 chương trình hành động 

gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp 

tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng 

đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-

NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao 

chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, về 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hội nghị thống nhất các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp, đồng thời nhấn mạnh: Trong các giải pháp chủ yếu cần tập trung đẩy mạnh 

công tác quy hoạch vùng huyện, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung 

quy hoạch vùng huyện, quy hoạch nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển kinh 
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tế - xã hội; đồng thời quản lý tốt quy hoạch và sử dụng đất khu vực nông nghiệp và nông 

thôn. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tại các lĩnh vực và trong nội bộ của từng 

lĩnh vực sản xuất; thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất 

là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất 

nông nghiệp. Nghiên cứu, ban hành các chính sách địa phương để phát triển sản xuất nông 

nghiệp, nâng cao đời sống cư dân nông thôn và xây dựng nông thôn gắn với thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1667484003926 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ TỈNH 
Sáng ngày 9/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng 

Nam đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các dự án 

trọng điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có 

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

 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Minh cho biết, dự án Khu bến cảng Mỹ 

Thủy đang được MTIP nỗ lực triển khai thực hiện như: Góp vốn chủ sở hữu, hoàn thiện 

các hồ sơ thủ tục đầu tư liên quan. Ban quản lý Khu kinh tế đã thường xuyên đôn đốc, phối 

hợp thực hiện, nhưng kết quả đạt được so với tiến độ cam kết còn chậm. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao  

sự chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương được nêu trong 

các kết luận đã ban hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh 

đạo các ngành cần quán triệt quan điểm nêu cao tinh thần, khát vọng cống hiến, được phục 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1667484003926
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vụ phát triển quê hương để quyết liệt hơn trong công việc. Tránh sự thận trọng quá mức, sợ 

làm sai nên không dám làm, tạo nên sức ỳ gây chậm trễ và tuột mất nhiều cơ hội phát triển. 

Cần phải luôn tuân thủ các quy định hiện hành nhưng cần mở rộng cách hiểu các khái niệm 

để khi áp dụng không bị vướng mắc. 

Đối với một số dự án hiện đang chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu 

cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tiến độ các dự án. 

Ban quản lý Khu kinh tế làm đầu mối các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế 

cần chủ động hơn trong việc chủ trì khâu nối, làm việc với các bộ ngành Trung ương để 

hoàn thiện các thủ tục đúng thời gian quy định. Tiếp tục rà soát các dự án chậm trễ hoặc 

không thực hiện, cần kiên quyết chấm dứt hoặc thu hồi dự án để tạo cơ hội mới cho những 

nhà đầu tư có đủ năng lực và quyết tâm thực hiện. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung còn 

vướng mắc nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ thông suốt và hiệu quả. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1667973201590 

UBND TỈNH RÀ SOÁT CÁC DỰ THẢO TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP 

HĐND TỈNH KHÓA VIII 

Ngày 17/11/2022, Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp rà soát 

các dự thảo Tờ trình, Đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII theo đề xuất của các sở, ngành. 

 

 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Đề án 

đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1667973201590
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Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung nêu trong các dự thảo 

Tờ trình, Đề án. Đồng thời, đưa ra một số ý kiến trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng 

các dự thảo; đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong các dự thảo Tờ trình, Đề 

án để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương… 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh 

giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung có 

liên quan. Đồng thời đề nghị các sở, ngành rà soát, tổng hợp tất cả các ý kiến đề xuất của 

các đại biểu để xem xét, bổ sung hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp 

tới. Một số nội dung Tờ trình, Đề án của ngành chuyên môn còn ý kiến khác nhau thì đơn 

vị chủ trì xây dựng phải tích cực, chủ động, rà soát để hoàn thành kịp tiến độ theo đúng 

quy định. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1668686011807 

CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ RA QUÂN TẤN CÔNG TRẤN ÁP TỘI 

PHẠM, BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ 

MÃO 2023 
Ngày 15/11, tại TP. Đông Hà, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trƣởng Ban Nội 

chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trƣởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; lãnh đạo 

các sở, ngành, địa phƣơng cùng hơn 600 cán bộ, chiến sĩ lực lƣợng Công an tỉnh tham dự. 

 

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 diễn ra từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023. Trong thời gian này, lực lượng công an toàn 

tỉnh nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1668686011807
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Đồng thời tạo thế chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột biến, bất 

ngờ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, địa 

phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là trong dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân. 

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Thời 

điểm tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên cả nước nói chung và 

địa bàn tỉnh nói riêng thường có xu hướng diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt công tác 

bảo đảm an ninh, trật tự tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sự kiện chính 

trị, lễ hội đầu xuân và bảo vệ an toàn cho Nhân dân vui Tết đón Xuân, đề nghị lực lượng 

Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp huy động sức 

mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trên 

địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội; tạo khí thế áp đảo tội phạm, không để tội phạm có cơ hội, điều kiện hoạt động. 

Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội 

phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống 

người thi hành công vụ, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, 

cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo...); triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các 

tụ điểm tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp tết Nguyên đán; phát hiện, 

đấu tranh kịp thời với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, khoáng 

sản, an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, tù tha, đặc xá về địa 

phương, thanh thiếu niên hư h ng, vi phạm pháp luật. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để 

xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1668510597966 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1668510597966
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THƢỜNG TRỰC HĐND TỈNH LÀM VIỆC VỚI CỤC THUẾ TỈNH 
Chiều 21/11/2022, Thƣờng trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình 

thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, những khó khăn, vƣớng mắc liên quan. 

 

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ly Kiều Vân, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành liên quan. 

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách 2.780 tỉ 

đồng, HĐND tỉnh giao 3.500 tỉ đồng. Tổng thu nội địa năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 

hơn 3.760 tỉ đồng, đạt 135,3% so với dự toán pháp lệnh, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh, 

giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số ước đạt 

hơn 2.322 tỉ đồng, đạt 111,1% so với dự toán pháp lệnh, đạt 99,7% dự toán HĐND tỉnh, 

giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2021. 

Khó khăn của ngành Thuế hiện nay do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung của 

cả nước, đó là một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tự giải thể dẫn đến tình hình tiền nợ 

thuế tăng lên; một số doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, gặp khó khăn do dịch bệnh 

không có khả năng nộp thuế. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý ngành Thuếcần tiếp tục tuyên tuyền sâu rộng, hướng dẫn cụ 

thể cho người nộp thuế bằng nhiều hình thức, để người dân và doanh nghiệp hiểu, hợp tác 

và chấp hành các chính sách thuế của nhà nước. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của 
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ngành Thuếvà tiếp thu các ý kiến của cán bộ ngành Thuế để thông tin trong kỳ họp HĐND 

tỉnh sắp tới. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669037742207 

 
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT SỐ 02 CỦA BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY 
Ngày 23/11, Phó Bí thƣ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hƣng và các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đông Hà và một số sở, ngành liên quan để nghe 

dự thảo báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2013 của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh uỷ khoá XV về xây dựng và phát triển TP. Đông Hà đến năm 2020 (Nghị quyết số 

02) và đề xuất ban hành chủ trƣơng mới để phát triển Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II. 

 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cơ bản thống nhất với 

các nội dung báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02 cũng như sự cần thiết phải 

ban hành nghị quyết mới để TP. Đông Hà xứng tầm trong giai đoạn mới. Để thành phố 

Đông Hà đạt đô thị loại II trước năm 2025, từng bước trở thành đô thị thông minh vào năm 

2030, tương đương với các đô thị các tỉnh thành phố khu vực Bắc miền Trung và cơ bản 

đạt các tiêu chí đô loại I trước năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố cần tập 

trung hoàn chỉnh và nâng cao các tiêu chí của Nghị quyết 02. Tập trung huy động và ưu 

tiên nguồn lực để thực hiện tốt công tác quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây 

dựng đô thị thông minh. Khai thác tối đa lợi thế, tập trung phát triển KT-XH của thành phố 

theo hướng bền vững. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thành phố 

Đông Hà. Tập trung rà soát, tích hợp các cơ chế, chính sách hiện có; nghiên cứu bổ sung, 

điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho thành phố theo phươngchâm: Phân cấp, 

ủy quyền, phân công nhiệm vụ gắn với phân bổ nguồn lực để đảm bảo trong quá trình thực 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669037742207
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hiện nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để thành phố chủ động, năng động 

bứt phá đi lên. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh các 

dự thảo báo cáo, nghị quyết với mục tiêu xây dựng một thành phố hướng về chất lượng, 

một đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669207127263 

GẶP MẶT CÁN BỘ NGHỈ HƢU THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ỦY 

QUẢN LÝ 
Ngày 25/11, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì gặp mặt 

cán bộ thuộc diện Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy quản lý đến tuổi nghỉ hƣu năm 2022. Trƣởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Phan Văn Phụng; Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hƣơng; Trƣởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại 

Nam tham dự. 

 

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang 

thông tin khái quát tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 

của tỉnh trong năm 2022. Vui mừng với những kết quả tích cực của tỉnh nhà đạt được trong 

bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận 

những đóng góp của đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương 

và sự phát triển chung của tỉnh. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669207127263
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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ dù đã nghỉ hưu nhưng 

vẫn tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ và kinh nghiệm vào sự phát triển của địa phương. 

Đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nơi từng công tác, địa bàn cư trú nhằm phát huy 

vai trò, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, chung tay cùng đảng bộ, chính 

quyền và Nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Đại diện các cán bộ nghỉ hưu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của 

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong suốt quá trình 

công tác, giúp bản thân và các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, 

khẳng định sẽ luôn gương mẫu, phát huy phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên trong 

sinh hoạt, tham gia góp ý xây dựng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương vì sự 

phát triển chung của tỉnh. 

Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669391988558 

PHƢƠNG PHÁP, KỸ NĂNG CHO GIẢNG VIÊN DẠY XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Chiều 28/11/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học  Nâng cao 

kiến thức, phƣơng pháp, kỹ năng cho giảng viên giảng dạy xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình 

hình mới”. Hội thảo đƣợc tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Học viện trực 

thuộc. PGS,TS Hoàng Ph c Lâm, Phó Bí thƣ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì hội thảo. 

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Giám đốc Học viện cho biết, theo Văn kiện các kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Đảng ta 

luôn nhấn mạnh và khẳng định, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn 

trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng. 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1669391988558
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Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực cầm quyền 

của Đảng, đặt trong mối quan hệ với yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững 

mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực 

lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng 

Để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, đòi h i Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh, các trường chính trị cấp tỉnh cần phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp toàn diện để nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt nâng cao 

năng lực, kỹ năng và sự vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp vào giảng dạy xây dựng 

Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù 

hợp với từng đối tượng nhằm đạt hiệu quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 

Học viện trong thời kỳ mới. 

Hội thảo “Nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng cho giảng viên xây dựng 

Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới” nhằm làm sáng t  thêm những vấn đề lý 

luận về giảng dạy xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ mới; phân 

tích và vận dụng hiệu quả những kỹ năng, phương pháp để giảng dạy khoa học xây dựng 

Đảng, góp phần hoàn thiện “Chương trình Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ 

năng cho giảng viên xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Tham luận tại Hội thảo, các ý kiến đã làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ của việc nâng cao 

kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều 

kiện hiện nay. Các tham luận tập trung trao đổi về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng 

cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh 

giá những thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại của giảng dạy Xây dựng 

Đảng Cộng sản Việt Nam trên những khía cạnh cụ thể; chỉ ra nguyên nhân khách quan và 

chủ quan của những thành tựu, hạn chế đó đồng thời đề ra giải pháp của việc nâng cao kiến 

thức, phương pháp, kỹ năng giảng dạy cho giảng viên xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 

tại Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Các ý kiến cho rằng để nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng cho giảng viên 

giảng dạy xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới các giảng viên cần phải 

có kiến thức nền tổng hợp từ các chuyên ngành; am hiểu đối tượng người học và thực tiễn 

phong phú để áp dụng cho từng bài học; tăng cường dự giờ nâng cao phương pháp và kỹ 

năng sư phạm; cập nhật văn bản tư liệu mới và tổng hợp các phương pháp dạy học cho 

từng bài giảng để truyền lửa, kiến thức cho người học một cách sinh động và hiệu quả cao 

nhất, v.v.. 

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

hoc.aspx?ItemID=32845&CateID=88 

https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?ItemID=32845&CateID=88
https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/pages/nghien-cuu-khoa-hoc.aspx?ItemID=32845&CateID=88

