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Tổng kết thực hiện Nghị
quyết số 39 của Bộ Chính trị

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

ẢNH: BÁ SƠN

Sáng 27/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban
Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng
Đề án tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW Trần
Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của
Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc
Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và
Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39NQ/TW. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc
Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh.
(Xem tiếp trang 2)

(84-255)3825748

 Email:

baoquangngai402@gmail.com

 Ñieän

thoaïi ñöôøng daây noùng: 0919 057 652

Chọn kịch bản phát triển
kinh tế phù hợp
Những năm qua, kinh tế Quảng Ngãi đã có sự tăng trưởng ấn
tượng, song vẫn thiếu sự ổn định và chưa thực sự gắn với phát
triển; đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.
Những hạn chế này cần được đánh giá toàn diện và đưa ra
kịch bản phù hợp để khắc phục trong giai đoạn 2021 - 2030.
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Bám sát kế hoạch phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội
(Xem nội dung trang 4)

Phát triển dịch vụ logistics sẽ được Quảng Ngãi đẩy mạnh trong thời gian đến.
Trong ảnh: Một góc cảng Hòa Phát Dung Quất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị.
ẢNH: THANH THUẬN

S kin & Bình lun

Xử lý các dự án
vướng về cơ chế
 PHẠM DANH

Liên tiếp trong 2 năm (2018 - 2019), Tập
đoàn FLC đã được cấp giấy phép đầu tư hàng loạt
dự án và tổ chức khởi công rầm rộ. Tuy nhiên, sau
một thời gian, do nhiều nguyên nhân, nhất là có sự
thay đổi về cơ chế, chính sách về đầu tư nên các dự
án này bị giẫm chân tại chỗ.

Gia đình bình an - xã hội
hạnh phúc

ẢNH: THANH NHỊ
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Tập trung
phát triển đô thị
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Thiết thực các
hoạt động đền
ơn, đáp nghĩa
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Mái ấm tình
thương cho
phụ nữ nghèo
TRANG 6

(Xem tiếp trang 3)
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Bám sát kế hoạch phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội
Chiều 27/6, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Bùi Thị Quỳnh Vân cùng
các đồng chí trong
Thường trực Tỉnh ủy đã
chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy
lần thứ 8 (khóa XX), nhằm
đánh giá tình hình 6
tháng đầu năm và xác
định nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2022.
Thảo luận tại hội nghị, các đại
biểu thống nhất cao với dự thảo
Kết luận Hội nghị lần thứ 8 của
Tỉnh ủy, nhất là sự chủ động,
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ
đạo, điều hành; sự nỗ lực của
các cấp, ngành và sự đồng
thuận, quyết tâm trong tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm
vụ chính trị của các cấp ủy, các
tầng lớp nhân dân nên kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm
2022 đạt nhiều kết quả quan
trọng. Tuy nhiên, nhiều đại biểu
cũng đi sâu phân tích một số
chủ trương, nhiệm vụ đang gặp
vướng mắc như mô hình “Dân
tin - Đảng cử”, chỉ tiêu phát triển
đảng viên, chỉ tiêu giảm hộ
nghèo ở các huyện miền núi...
Bí thư Huyện ủy Bình Sơn
Lương Kim Sơn cho biết, huyện
được chọn thực hiện Đề án 07
về thí điểm mô hình “Dân tin Đảng cử”. Dù có quyết tâm
chính trị cao, nhưng huyện Bình
Sơn vẫn còn 2/120 nhân sự
trưởng thôn và 18/120 nhân sự
dự kiến bí thư chi bộ chưa đảm
bảo theo đề án. Nguyên nhân là,

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Lương Kim Sơn phát biểu tại hội nghị.
ẢNH: THANH THUẬN

nhiều địa phương không thể tìm
người thay thế có uy tín trong
nhân dân. Thời gian tới, huyện
sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp
tục tìm nguồn để đào tạo, bổ
sung các trường hợp này.
Đối với huyện Lý Sơn, việc
thực hiện công tác đào tạo, luân
chuyển cán bộ không thực hiện
được, vì không còn cấp xã và
huyện vận hành theo mô hình
chính quyền một cấp. Theo Bí
thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn
Minh Trí, hiện nay, huyện còn

21 cán bộ xã chưa bố trí nhiệm
vụ. Vì vậy, huyện đề nghị tỉnh
nghiên cứu, xem xét luân
chuyển số cán bộ này. Ngoài ra,
trong khi Quy hoạch tỉnh thời
kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 chưa được Thủ
tướng phê duyệt, đề nghị tỉnh
không nên xem xét đề xuất
triển khai các dự án phát triển
du lịch trên địa bàn huyện Lý
Sơn. Đồng thời, đề nghị tỉnh
kiến nghị với trung ương
nghiên cứu giải pháp tạo sự hài

hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng,
an ninh với phát triển kinh tế
trên địa bàn huyện...
Về tỷ lệ giảm nghèo ở các
huyện miền núi, một số đại biểu
cho rằng, do xuất phát điểm
thấp nên cần có lộ trình và cần
đầu tư căn cơ, thay đổi cách làm
để tạo điều kiện cho người dân
thoát nghèo bền vững...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề
nghị các cấp ủy đảng, chính
quyền tiếp tục xây dựng Đảng

bộ trong sạch, vững mạnh, nâng
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị. Đẩy
mạnh việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; lan tỏa mạnh mẽ,
sâu rộng, có thực chất các phong
trào thi đua yêu nước. Các cấp
ủy cần quan tâm công tác phát
triển đảng viên; chú trọng và đề
cao vai trò, trách nhiệm, tính
tiến công của người đứng đầu,
tạo sự lan tỏa đến từng cán bộ,
đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ
máy, xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp có đủ phẩm chất, năng
lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ;
triển khai Đề án đào tạo nguồn
cán bộ, giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030 và
thực hiện tốt công tác quy
hoạch cán bộ. Về phát triển kinh
tế, cần thực hiện tốt nhiệm vụ
phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu đã xác
định. Các cấp, ngành, địa
phương phải lãnh đạo, chỉ đạo
sát sao, quyết liệt, có trách
nhiệm hơn, tạo điều kiện thuận
lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác
xã, tổ hợp tác... để sản xuất, lưu
thông hàng hóa, dịch vụ an
toàn. Cải thiện mạnh mẽ môi
trường đầu tư kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh, cải cách thủ tục hành
chính, cải thiện các chỉ số PCI,
PAPI, SIPAS, PAR INDEX,
nâng cao chất lượng cung cấp
các dịnh vụ công cho người dân,
doanh nghiệp...
THANH THUẬN

Thiết thực các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), lực
lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tổ
chức nhiều hoạt động tri ân các Anh
hùng liệt sĩ và gia đình chính sách.
Giữa tháng 6 vừa qua, Ban
CHQS huyện Sơn Tịnh phối
hợp với Viettel Sơn Tịnh, cùng
cấp ủy, chính quyền địa
phương, dân quân tự vệ, đoàn
viên, thanh niên thay thế toàn
bộ bình hoa, lư hương cho
hàng nghìn ngôi mộ tại Nghĩa
trang Liệt sĩ ở 2 xã Tịnh Bắc và
Tịnh Giang. Đây là một trong
những hoạt động trong đợt thi
đua cao điểm "Uống nước nhớ
nguồn, tri ân người có công với
cách mạng" của LLVT huyện
Sơn Tịnh. Cùng với huyện Sơn
Tịnh, ban CHQS các huyện,
thị xã, thành phố cũng tổ chức
thay bình hoa, lư hương cho 14
nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Thượng tá Trương Sông Trà
- Chính trị viên Ban CHQS
huyện Sơn Tịnh cho biết, việc

Lực lượng vũ trang huyện Sơn Tịnh tổ chức thay bình hoa, lư hương tại Nghĩa
trang Liệt sĩ xã Tịnh Sơn.

trang trí lại nghĩa trang liệt sĩ là
hoạt động mang tính giáo dục,
bày tỏ lòng tri ân các Anh
hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo
vệ Tổ quốc của LLVT tỉnh.
Việc phối hợp với địa phương
để thực hiện công việc này đã
góp phần gắn kết tình quân
dân giữa LLVT với các ban,

ngành, đoàn thể ở cơ sở, qua
đó giáo dục truyền thống, đạo
lý tốt đẹp của dân tộc cho cán
bộ, chiến sĩ và người dân.
Cùng với việc trang trí lại
mộ liệt sĩ, trong đợt thi đua
này, cán bộ, chiến sĩ LLVT
tỉnh đã đóng góp hỗ trợ xây
dựng 3 ngôi nhà đại đoàn kết
(80 triệu đồng/nhà); tặng 11

sổ tiết kiệm (10 triệu
đồng/sổ) cho đối tượng chính
sách có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện LLVT tỉnh đang phụng
dưỡng 48 Mẹ Việt Nam Anh
hùng. Dịp 27/7 năm nay, Bộ
CHQS tỉnh tham mưu cho
UBND tỉnh tổ chức buổi gặp
mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng
toàn tỉnh.
Từ đầu năm 2022 đến nay,
Ban Chính sách (Bộ CHQS
tỉnh) cũng tập trung thực hiện
việc tiếp nhận, xét duyệt và đề
nghị giải quyết hồ sơ tồn đọng
về các trường hợp liệt sĩ,
thương binh, bệnh binh. Đồng
thời, rà soát việc thực hiện chế
độ, chính sách đối với người
tham gia kháng chiến, bảo vệ
Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế
còn tồn đọng... Đặc biệt, từ
đầu năm đến nay, các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh
đã phối hợp quy tập 38 hài cốt
liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa
trang liệt sĩ trong tỉnh.
Theo Đại tá Võ Tấn Tài -

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh,
đợt thi đua cao điểm "Uống
nước nhớ nguồn, tri ân người
có công với cách mạng" do Bộ
CHQS tỉnh phát động được
quán triệt đến cấp ủy, chỉ huy
các cấp, triển khai hoạt động
phù hợp với tình hình thực tế
của từng địa phương và huy
động toàn thể cán bộ, chiến sĩ
trong LLVT tỉnh tham gia.
Qua đó, cụ thể hóa các chủ
trươngcủa Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, quân
đội thành hành động cụ thể
trong từng cơ quan, đơn vị.
Nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cấp ủy, người chỉ
huy và cán bộ, chiến sĩ trong
LLVT tỉnh về công tác chính
sách đối với người có công với
cách mạng. Đồng thời, qua các
hoạt động đền ơn đáp nghĩa
còn góp phần hỗ trợ vật chất,
động viên tinh thần đối với
người có công, thương binh,
bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Bài, ảnh: X.THIÊN

