
1 
 

BẢN TIN TỔNG HỢP 

THÁNG 12/2022 
 

 

  

 
 

 

Chủ điểm bản tin:  

 Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 12/2022 

  Tình hình Kinh tế trong Tỉnh 

 Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

  Tin khác 

 

 



2 
 

Mục lục Trang 

 

1. Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

2. Phát biểu chào mừng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quảng trị tại hội đàm cao cấp. 

3. Hội đàm cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet -Salavan   

4. Đẩy nhanh GPMB dự án cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn qua địa bàn 

huyện Cam Lộ 

 

5. Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh 2022 

 

6. Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí năm 2022 
 

7. Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải viếng các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia 

tại Quảng Trị 

 

8. Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3 

4 

6 

9 

 

10 

11 

 

12 

 

13 



3 
 

ĐẢNG ỦY QUÂN KHU 4 RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

NĂM 2023 

Sáng 26/12, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (khóa XI) ra nghị quyết lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thƣợng tƣớng 

Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó tổng Tham mƣu trƣởng Quân đội nhân dân 

Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tƣớng Trần Võ Dũng, Bí thƣ Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 

4 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tƣớng Hà Thọ Bình, Tƣ lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy 

viên Trung ƣơng Đảng, bí thƣ 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu. 

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy 

Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp 

đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 

tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, có nhiều 

nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.  

 

 

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đã 

phát biểu đánh giá khái quát, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; phân tích, làm rõ 

những khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ với việc 
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thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương và đề xuất các giải pháp lãnh đạo, 

chỉ đạo trong thời gian tới để đóng góp vào dự thảo Nghị quyết. 

  

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/dang-uy-quan-khu-4-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-nam-

2023 

 

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ TẠI 

HỘI ĐÀM CẤP CAO 

Sáng nay (27/12), tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã đăng cai tổ chức Hội đàm 03 tỉnh 

Quảng Trị - Savannakhet - Salavan (Lào) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Văn bản Thỏa thuận 

cấp cao giai đoạn 2020 - 2022 và ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. Cổng 

Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chào mừng của đồng chí Lê 

Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 

Trong không khí thắm tình hữu nghị của Năm đoàn kết Việt- Lào, hôm nay, tỉnh 

Quảng Trị rất vinh dự được đăng cai tổ chức Hội đàm 03 tỉnh: Quảng Trị - Savannakhet - 

Salavan, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Văn bản Thỏa thuận cấp cao giai đoạn 2020 - 

2022 và ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025. 

https://tinhuyquangtri.vn/dang-uy-quan-khu-4-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2023
https://tinhuyquangtri.vn/dang-uy-quan-khu-4-ra-nghi-quyet-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-nam-2023
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Trước hết, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin 

nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Xẳn Ty Phạp Phôm Vy Hản, Ủy viên 

BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh 

Savannakhet; đồng chí Phô Xay - Xay Nhã Xỏn, Ủy viên BCH  Trung ương Đảng Nhân 

dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Salavan cùng các thành viên trong 

Đoàn đại biểu cấp cao 02 tỉnh Savannakhet, Salavan và các đồng chí đại biểu của các Cơ 

quan ngoại giao hai nước cùng toàn thể quý vị đại biểu đã về dự Hội đàm. 

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đã thể hiện tình cảm trân 

quý dành cho tỉnh Quảng Trị. Xin kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, 

hạnh phúc và thành công! 

Kính thưa các đồng chí, 

Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai 

nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển. Mặc dù ảnh hưởng của 

dịch Covid 19, nhưng lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước đã tổ chức được các 

chuyến thăm lẫn nhau. Trong năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun 

Sisoulith đã chính thức thăm Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã 

có chuyến thăm Lào  sau Đại hội Đảng toàn quốc của hai nước. Năm 2022 được Lãnh đạo 

cấp cao của hai nước chọn là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào với nhiều hoạt động được 

tổ chức ở cấp quốc gia, nhằm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam 

– Lào (1962 - 2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước (1977 

- 2022). Ngay từ đầu năm 2022, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị đã đến thăm tỉnh 

Savannakhet và Salavan, mở đầu cho các hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả trải rộng 

trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đối ngoại, an ninh - quốc phòng đến giao lưu nhân 

dân. Đây là những dấu mốc quan trọng, thể hiện sinh động tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt 

giữa hai dân tộc Việt - Lào và 03 tỉnh chúng ta. 

Kính thưa các đồng chí! 

Trong hơn 02 năm qua, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những 

diễn biến phức tạp, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, 

nhưng các tỉnh chúng ta đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung Thỏa thuận giai đoạn 2020 

- 2022, góp phần tích cực vào thành quả phát triển của mỗi tỉnh. 

Tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Savannakhet và Salavan trong kiểm 

soát dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển; Tổng sản phẩm 



6 
 

(GRDP) của tỉnh Quảng Trị tăng đều qua các năm, năm 2022 đạt 7,17%; đời sống nhân 

dân tiếp tục được cải thiện. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn nhận 

thức sâu sắc rằng, mỗi thành tựu đạt được của tỉnh trong xây dựng và phát triển đều mang 

dấu ấn đậm nét của sự sẻ chia, hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và 

Nhân dân hai tỉnh Savannakhet và Salavan. 

Kính thưa các đồng chí! 

Hội đàm cấp cao lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để 03 tỉnh chúng ta đánh 

giá lại những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình 

thực hiện. Trên cơ sở đó, thống nhất ký kết Văn bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 

2025 với những nội dung trọng tâm và toàn diện hơn. Thành công của chương trình Hội 

đàm cấp cao giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan lần này sẽ là động lực quan 

trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa ba tỉnh chúng ta phát triển lên tầm cao mới, 

đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 03 tỉnh. 

Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2023, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và 

Nhân dân tỉnh Quảng Trị, xin kính chúc đồng chí Xẳn Ty Phạp - Phôm Vy Hản, Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng 

Savannakhet, đồng chí Phô Xay - Xay Nhã Xỏn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân 

dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan cùng toàn thể các đồng chí đại 

biểu Lào và Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Chúc quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước 

Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan mãi mãi 

xanh tươi, đời đời bền vững! 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-chao-mung-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-quanh-tri-tai-hoi-dam-

cap-cao- 

HỘI ĐÀM CẤP CAO 3 TỈNH QUẢNG TRỊ -SAVANNAKHET-SALAVAN 

Sáng nay 27/12, tại TP. Đông Hà diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao 3 tỉnh: Quảng 

Trị - Savannakhet - Salavan (Lào). Tham dự hội đàm có: UVTƢ Đảng NDCM Lào, Bí thƣ Tỉnh ủy, 

Tỉnh trƣởng tỉnh Savannakhet Xẳn Ty Phạp Phôm Vy Hản; UVTƢ Đảng NDCM Lào, Bí thƣ Tỉnh 

ủy, Tỉnh trƣởng tỉnh Salavan Phô Xay Xay Nhã Xỏn; đại diện Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; 

đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet và Champasak (Lào). Về phía tỉnh Quảng 

https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-chao-mung-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-quanh-tri-tai-hoi-dam-cap-cao-
https://tinhuyquangtri.vn/phat-bieu-chao-mung-cua-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-quanh-tri-tai-hoi-dam-cap-cao-
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Trị có: UVTƢ Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Võ Văn Hƣng; các ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Thƣờng trực HĐND, lãnh đạo 

UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Phát biểu chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho biết, trong những năm 

qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào 

không ngừng được củng cố và phát triển. 

Năm 2022 được lãnh đạo cấp cao của hai nước chọn là Năm Đoàn kết hữu nghị 

Việt-Lào với nhiều hoạt động được tổ chức ở cấp quốc gia. Ngay từ đầu năm 2022, đoàn 

đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị đã đến thăm tỉnh Savannakhet và Salavan, mở đầu cho các 

hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả trải rộng trên nhiều lĩnh vực. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng thông tin những nét nổi bật về tình hình phát 

triển KT – XH của tỉnh Quảng Trị; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Văn bản Thỏa thuận 

cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và Salavan giai đoạn 2020-2022. 

Cụ thể, đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận giai đoạn 2020-2022, góp 

phần tích cực vào thành quả phát triển của mỗi tỉnh, như: hoạt động giao lưu, hợp tác, 

thông tin tuyên truyền tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác phát triển toàn diện đã được Đảng 
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bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh tiếp tục duy trì, quan tâm thực hiện với nhiều hoạt 

động phong phú, thiết thực và hiệu quả; 3 tỉnh đã phối hợp và bằng nhiều giải pháp linh 

hoạt, chủ động, sáng tạo để giúp nhau thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống COVID-

19, vừa hạn chế tối đa gián đoạn hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giúp nhau phát 

triển kinh tế… 

Phát biểu kết thúc hội đàm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Sau một 

buổi làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm và thắm tình đoàn kết hữu nghị, đại biểu 3 

tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ. Hội đàm cấp cao giữa 3 tỉnh 

Quảng Trị - Savannakhet - Salavan đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Trân trọng cảm ơn và thống nhất cao những ý kiến trao đổi, thống nhất của lãnh 

đạo 2 tỉnh Savannakhet, Salavan. Chúc quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác 

toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, giữa 3 tỉnh Quảng Trị - 

Savannakhet - Salavan mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Trên cơ sở thống nhất chung, lãnh đạo 3 tỉnh ký kết Văn bản Thỏa thuận hợp tác 

giai đoạn 2023-2025 với nhiều nội dung trọng tâm, thực chất và toàn diện. Ký kết Hợp 

đồng hợp tác lập báo cáo nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển KT-XH giữa Ủy ban 

Chính quyền 2 tỉnh Savannakhet, Salavan và Công ty Cổ phần tập đoàn Sakae Việt Nam. 

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân của 

tỉnh Savannakhet, Salavan; lãnh đạo tỉnh Savannakhet và Salavan tặng bằng khen cho 10 

tập thể và 20 cá nhân của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thành tích trong góp phần vun đắp 

mối quan hệ hữu nghị tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan. 

 

 

Nguồn:https://tinhuyquangtri.vn/hoi-dam-cap-cao-3-tinh-quang-tri-savannakhet-salavan` 

 

https://tinhuyquangtri.vn/hoi-dam-cap-cao-3-tinh-quang-tri-savannakhet-salavan%60
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ĐẨY NHANH GPMB DỰ ÁN CAO TỐC ĐOẠN VẠN NINH- CAM LỘ, ĐOẠN 

QUA ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ 
 

Ngày 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã làm việc với huyện Cam Lộ về công tác 

giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình 

đƣờng bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ. 

 

Theo báo cáo của huyện Cam Lộ, đến nay đã kiểm kê đất đai, tài sản hoàn thành 

toàn tuyến đoạn qua địa bàn huyện. Đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với số tiền 

26,4 tỉ đồng cho 70 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng, với chiều dài bàn giao mặt 

bằng 4km/6,38km, đạt tỉ lệ 62,7%. Tiến độ giải ngân 26,4 tỉ đồng/68 tỉ đồng, đạt 38,8%. 

Hiện tại các đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện lập quy hoạch và cắm mốc quy 

hoạch các khu tái định cư. Dự kiến hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch khu tái định 

cư trước ngày 20/12/2022 và triển khai lập dự án đầu tư, tổ chức thi công trong tháng 

1/2023. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương huyện Cam Lộ đã nỗ lực, trách 

nhiệm với phương án đồng bộ và quyết tâm trong triển khai thực hiện. Để đẩy nhanh tiến 

độ GPMB đoạn qua địa bàn huyện, đặc biệt là vị trí tổ chức lễ khởi công dự án, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Cam Lộ cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết 

liệt tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân; vận dụng linh hoạt các chế 

độ, chính sách hỗ trợ nhưng phải chặt chẽ, đảm bảo theo quy định pháp luật và đảm bảo 

quyền lợi của người dân. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành chính sách GPMB, từ đó tạo sức lan tỏa trong 

Nhân dân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, hỗ 

trợ huyện trong thực hiện công tác GPMB để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 
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Được biết, Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km. Trong đó, đoạn qua tỉnh 

Quảng Trị có chiều dài 32,53km, đi qua địa bàn các Huyện:Vĩnh Linh 14,25km, Gio Linh 

11,9km, Cam Lộ 6,38km. Số hộ bị ảnh hưởng của Dự án khoảng 464 hộ, trong đó có 217 

hộ bị ảnh hưởng toàn bộ. 

  

Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1670940080090 

  

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO NHÂN DỊP GIÁNG SINH 2022 
 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, chuẩn bị đón năm mới 2023, đoàn lãnh đạo Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng dẫn đầu đã đến thăm Toà Tổng Giám mục Huế và Trung 

tâm hành hƣơng Đức mẹ La Vang. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh 

Hùng; Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hƣơng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn trần 

Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm, chúc mừng tại Tòa Tổng Giám mục Huế 

Trong không khí đầm ấm của mùa Giáng sinh 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư 

Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh về kinh tế- xã hội năm 

2022, đồng thời khẳng định, trong kết quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của của 

các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào giáo dân. 

Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc Giáng sinh an lành đến các vị linh mục, chức sắc tôn 

giáo, đông đảo giáo dân. Đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng bào Công giáo 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1670940080090
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trong sự nghiệp phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong thực hiện các phong trào thi đua yêu 

nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần, 

phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí bày tỏ mong muốn các chức 

sắc, chức việc Công giáo tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào giáo dân giữ gìn và phát 

huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đoàn kết và có nhiều cống 

hiến cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị. 

Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng 

giáo phận Huế cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, các địa phương 

của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đã tạo điều kiện để các linh mục, chức sắc và toàn 

thể đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sinh hoạt tín ngưỡng an toàn, thuận lợi; 

quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo dân. Đồng thời khẳng định sẽ có sự 

chỉ đạo các Giáo hạt, Giáo xứ và đồng bào công giáo trực thuộc nêu cao tinh thần sống “tốt 

đời đẹp đạo”, sinh hoạt tín ngưỡng đúng theo quy định và có những đóng góp tích cực vào 

sự phát triển chung của địa phương 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1671095237059 

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ NĂM 2022 
Chiều 29/12/2022, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trƣởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản báo chí để đánh giá kết quả việc phối hợp tham 

mƣu, chỉ đạo, quản lý báo chí và đánh giá hoạt động các cơ quan báo chí địa phƣơng năm 2022.   

 

Trong năm 2022, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các tài liệu, văn bản hướng dẫn 

để các cơ quan báo chí tuyên truyền. Việc đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý 

hoạt động báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí được các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo 

chí chú trọng thực hiện… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề 

nghiệp của người làm báo, thực hiện nghiêm Luật Báo chí, quy tắc sử dụng mạng xã hội 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1671095237059
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của người làm báo Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan 

báo chí địa phương… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi để tăng cường công tác phối hợp 

trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin đồng bộ, kịp thời; tăng cường, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền để định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, 

chính xác, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những tồn tại, hạn trong lĩnh vực báo chí... 

Từ đó, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ... nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động báo chí trong tình hình mới.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam cho 

rằng, năm 2022 là nămđặc biệt, nhiều sự kiện quan trọng của quê hương diễn ra và báo chí 

đã xuất sắc để lại dấu ấn đậm nét. 

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam đề 

nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, cần tăng cường 

công tác xây dựng Đảng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, 

biên tập viên; các cơ quan báo chí.Các cơ quan báo chí cần chú trọng hơn nữa công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập.  

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1672323673826 

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

QUỐC GIA TẠI QUẢNG TRỊ 
Ngày 31/12/2022, Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy 

viên BCH Trung ƣơng Đảng, Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tảilàm trƣởng đoàn đã đến viếng, dâng 

hƣơng, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trƣờng Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đƣờng 

9; Thành cổ Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê 

Đức Tiến. 

 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1672323673826
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Tại các Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia 

Đường 9; Thành cổ Quảng Trị, trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 

tới các Anh hùng liệt sỹ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất 

nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những vòng hoa tươi cùng nén hương thơm được dâng 

lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã không tiếc tuổi xuân, máu 

xương ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Sau các lễ viếng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn 

công tác đã đến thả hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn - chứng 

tích oanh liệt của quân và dân ta với lòng quả cảm đã anh dũng vượt sông Thạch Hãn vào 

chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Chiến tranh đã lùi xa, dòng sông Thạch Hãn ngày nay 

được xem như một Nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ ở Quảng Trị… 

 Nguồn:https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1672489078200 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƢ TƢỞNG CỦA 

ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH NĂM 

2022 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

  

Sáng ngày 30/12/2022, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh tổ chức Hội 

nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch năm 2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023. GS,TS 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 ƣơng, Trƣởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì 

Hội nghị. 

 

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị 

https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1672489078200
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Cùng chủ trì có GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chi Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chi Minh.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS 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, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và 

đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp chung của các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống 

Học viện trong triển khai và thực hiện tốt các mặt hoạt động của công tác bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. 

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm 

sai trái, thù địch năm 2023 phát huy được những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn 

chế còn tồn tại, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Học viện cần tập trung vào các phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023”, qua đó tiếp 

tục lan tỏa sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong toàn hệ thống chính trị 

và toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tất cả các hệ lớp, gắn với hoàn 

thiện đề cương bài giảng của từng môn học, kế hoạch bài giảng của từng giảng viên. Bảo 

đảm yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa “xây” và “chống” trong tuyên 

truyền, chú ý tính thời sự của thông tin. 

Tổ chức xuất bản các sản phẩm đã nghiệm thu, biên tập thuộc Đề án cấp Bộ trọng 

điểm giai đoạn 2022-2025: “Nghiên cứu, tổ chức biên soạn bộ sách phổ thông về tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi 

mới đất nước” để cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và 

nhân dân. Huy động rộng rãi hơn nữa nguồn lực để phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhân rộng các mô hình huy 

động sự tham gia của học viên, sinh viên. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn 

vị trong hệ thống Học viện, kết nối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hướng 

dẫn các Trường chính trị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này trong nghiên cứu, đào tạo, 

bồi dưỡng và tham gia vào hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 địa phương./. 
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