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1. Kết quả công tác tháng 10 năm 2021 

1.1. Lĩnh vực Văn hóa và Gia đình 

Trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về các phương án triển khai Kế hoạch 

tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Vì hòa bình năm 2022. Tham mưu đề 

nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca 

trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 tại các huyện, thị, 

thành phố. 

Thẩm định đề án Đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn 

huyện Hải Lăng. Cung cấp thông tin các công trình công cộng mang tên danh 

nhân Nguyễn Đình Chiểu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hướng dẫn các huyện, 

thị, thành phố triển khai công tác tuyên truyền quý IV/2021; triển khai công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trong lễ tang. 

Tuyên truyền, phát động cán bộ, công chức, viên chức triển khai các hoạt 

động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; hưởng ứng cuộc 

thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên 

biển (23/10/1961 – 23/10/2021); vận động tham gia cuộc thi “Sáng tác biểu trưng 

(logo) huyện Kỳ Anh”; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.  

Tiếp tục thực hiện việc nghiệm thu Đề tài khoa học "Nghiên cứu, bảo tồn các 

giá trị văn hóa phi vật thể của “Các điệu hò Quảng Trị”. Tiếp tục Hoàn thiện dự 

thảo Đề án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn 

hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 trình UBND tỉnh. Tham mưu trình 

UBND tỉnh chủ trương về phương án vị trí xây dựng công trình Bảo tàng Thành 

cổ; đề xuất UBND tỉnh phương án giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư xây dựng hệ 

thống điện chiếu sáng tại 04 di tích (NTLSQG Trường Sơn, NTLSQG Đường 9, 

di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến 

Hải). 

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch:  

Tiếp tục triển khai lớp tập huấn dân ca cho cán bộ, diễn viên của Đoàn Nghệ 

thuật truyền thống tỉnh, đồng thời triển khai tập luyện, tổng duyệt chương trình 

"Tổ quốc linh thiêng" chuẩn bị quay MV và phát sóng trên Đài Phát thanh-Truyền 

hình tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông xây dựng và phát sóng các MV 

ca nhạc trên mạng xã hội tuyên truyền phòng, chống Covid 19. 

Tiến hành cấp, đổi 02 thẻ mới cho độc giả, phục vụ 50 lượt bạn đọc. Luân 

chuyển 200 lượt tài liệu. Tiếp tục xử lý hơn 700 bản sách của điểm Bưu điện văn 

hóa xã. Tiếp tục phối hợp triển khai số hóa tài liệu. Tham dự Liên hoan Cán bộ 



2 

 

thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 trong tình hình mới kỷ niệm 110 

năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). 

Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (đợt 2) công trình Cải tạo, 

sửa chữa chống xuống cấp Bảo tàng tỉnh Quảng Trị; chống xuống cấp một số hạng 

mục di tích Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN tại Cam Lộ từ nguồn 

thu công đức. Chỉnh lý, hoàn thiện lý lịch khoa học những di tích đã xếp hạng cấp 

tỉnh tại huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Thực hiện các thủ tục pháp lý và khoa 

học để đưa hiện vật tiền đồng cổ do nhân dân phát hiện (tại bờ kè sông Hiếu thuộc 

khu phố 3, phường 4, thành phố Đông Hà) vào danh mục hiện vật của Bảo tàng 

tỉnh. Tiếp tục lập hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý cho các hiện vật có giá trị về 

mặt lịch sử văn hóa tại các nhà sưu tập tư nhân và do nhân dân phát hiện. Hoàn 

thành tu bổ tôn tạo các hạng mục "Bảo quản, tu bổ giếng Gái 1, Gái 2 di tích Hệ 

thống công trình khai thác nước cổ Gio An", hàng rào bảo vệ và Nhà che hiện vật 

ngoài trời tại Bảo tàng; nghiệm thu thanh toán hạng mục sơn chống rỉ dầm ngang 

và dầm dọc 1/2 cầu treo Bến Tắt; tu bổ di tích danh nhân Trần Đình Ân. 

1.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân 

rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch  

hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm 

vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các giải thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT 

tỉnh lần thứ VIII. Duy trì tập luyện các đội tuyển theo kế hoạch, tiến hành tuyển 

chọn vận động viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện việc phòng chống dịch 

Covid-19, cách ly xã hội đối với vận động viên nội trú theo Chỉ thị 16/TT-CP của 

Thủ tướng Chính phủ. 

 1.3. Lĩnh vực Du lịch 

 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố, các 

doanh nghiệp, Ban quản lý các khu, điểm du lịch... nâng cao cấp độ phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của hướng 

dẫn viên đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trong tháng 10, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chi hỗ trợ cho 06 hướng dẫn viên, nâng số hướng 

dẫn viên gặp khó khăn do dịch Covod-19 được hỗ trợ là 69 người với số tiền 

255.990.000đ. Tiếp tục cung cấp thông tin các cơ sở lưu trú du lịch để được hỗ 

trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do dịch Covid-19 đợt 4/2021. Xây dựng báo cáo 

về tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch và nguồn nhân lực 

du lịch tại địa phương. 

Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết “Một số chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030”. Triển khai Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Tiếp tục triển 

khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác 

Ba Vòi, huyện Đakrông và Khu du lịch Brai-Tà Puồng, huyện Hướng Hóa. Tham 

mưu Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du 

lịch Quảng Trị. 
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Trong tháng 10, lượng khách du lịch đến Quảng Trị tăng so với tháng trước. 

Tổng lượng khách đạt 1.170 lượt (tăng 85,7% so với tháng trước), chủ yếu là 

khách đến các điểm di tích và khách công vụ. Khách lưu trú chuyên ngành đạt 

780 lượt; khách tham quan đạt 390 lượt. Doanh thu xã hội đạt 5,3 tỷ đồng (tăng 

76,7% so với tháng trước). 

1.4. Công tác khác 

Tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư thuộc dự án “Phát triển cơ 

sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở 

rộng giai đoạn 2” - Tiểu dự án tại Quảng Trị. Triển khai xây dựng phương án tự 

chủ tài chính của các đơn vị SNCL theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL. Tổng 

hợp dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính  NSNN 3 năm 2022-

2024. Rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi nước ngoài. Rà soát đề xuất công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn trong năm 2022. Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của 

Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". 

Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm 

di tích, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các điểm hoạt động kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tổ chức tiếp công dân thường 

xuyên theo quy định. Tháng 10/2021, không có trường hợp công dân đến Sở phản 

ánh, kiến nghị, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Xây dựng các báo cáo: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-

CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 

năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội 

nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát 

triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng 

cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 

2019 - 2021, đồng thời xây dựng Nghị quyết mới cho giai đoạn 2021 - 2025; đánh 

giá tình hình triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng lợi thế Hành lang Kinh tế 

Đông - Tây về EWEC.  

2. Kế hoạch công tác tháng 11/2021 

2.1. Tiếp tục tham gia quản lý dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ 

cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2” - 

tiểu dự án tại Quảng Trị. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du 

lịch theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Triển khai 

hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Rà soát, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 

và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. Tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ). 
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2.2. Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án “Xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030”. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Giải thưởng Mỹ thuật thiếu 

nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII năm 2021. Triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 151/KH-UBND tỉnh ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. 

Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” tại các huyện, thị, thành phố. Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại 

sứ văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2021. Tiếp tục sưu tầm tài liệu địa chí, triển 

khai thực hiện công tác scan - số hóa tài liệu, hoàn thiện phần mềm Thư viện số. 

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống của công nhân tại các 

doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn 

các địa phương tổ chức các hoạt động nhân ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái 25/11. 

2.3. Tiếp tục thực hiện nghiệm thu Đề tài khoa học "Nghiên cứu, bảo tồn 

các giá trị văn hóa phi vật thể của “Các điệu hò Quảng Trị”. Hoàn thiện dự thảo 

Đề án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030 trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết. Trình UBND tỉnh phương án đầu tư điện chiếu sáng tại di tích quốc 

gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải theo hình thức 

xã hội hóa. Phối hợp xây dựng khái toán nâng cấp Nhà trưng bày Vĩ tuyến 17-

Khát vọng thống nhất đề nghị Trung ương Đoàn TNCS HCM hỗ trợ kinh phí. Chỉ 

đạo Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng thực hiện nhiệm vụ bàn giao Đền Bến 

Tắt và di tích Cầu treo Bến Tắt cho Sở Lao động, Thương binh & Xã hội quản lý.  

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lễ hội Ariêuping của người Tà 

Ôi/Pa Cô ở Quảng Trị, lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa 

vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tiếp tục triển khai tu bổ, tôn 

tạo các di tích. Chỉnh lý hoàn thiện nội dung hồ sơ khoa học di tích cho 03 di tích 

thuộc huyện Gio Linh (Địa điểm trận đánh tàu xóm Vụng năm 1968, Đồn Nhĩ Hạ 

và Rú Hoàng Hà) và 01 di tích thuộc huyện Hải Lăng (Chiến khu Ba Cầu). Tiếp 

tục lập hồ sơ khoa học và hồ sơ pháp lý cho các hiện vật có giá trị về mặt lịch sử 

văn hóa tại các nhà sưu tập tư nhân và do nhân dân phát hiện. 

2.4. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng kết Chương trình phối hợp 

số 5170/CTr-BQP-BVHTTDL ngày 11/5/2017 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong 

quân đội nhân dân và dân quân tự vệ giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 

thể thao đối với các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. Duy trì công tác 

đào tạo, huấn luyện vận động viên các bộ môn theo kế hoạch; xây dựng lịch tập 

luyện phù hợp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chủ động 
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tham gia các giải đấu thể thao thành tích cao. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các giải thi 

đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII.  

2.5. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết “Một số chính sách hỗ trợ phát triển du 

lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” 

trình UBND tỉnh. Tổ chức chấm, công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng 

(logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Quảng Trị.  

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với hướng dẫn 

viên du lịch; hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết 

105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai thực hiện Đồ án 

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch thác Ba Vòi, huyện 

Đakrông và Khu du lịch Brai-Tà Puồng, huyện Hướng Hóa. Tiếp tục tổ chức kiểm 

tra các dự án du lịch và khảo sát các khu, điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 

35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án 

“Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh và báo cáo 

sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 

25/7/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, 

phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2.6. Tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các điểm di tích, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các điểm 

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xây 

dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trùng tu, khai thác hệ thống 

di tích tại các địa phương trong tỉnh. Triển khai Hội nghị phổ biến một số nội dung 

của Luật phòng chống tham nhũng; Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước; các 

quy định của pháp luật về công tác pháp chế trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch. 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, kế hoạch, nhiệm vụ tháng 

11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ VH,TT&DL; 

- CQVP Bộ VH,TT&DL tại Đà Nẵng; 

- HĐND, UBND tỉnh;                                   
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;             để báo cáo 

- Ban VHXH - HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- ĐU Khối CQ&DN tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- BGĐ Sở, các phòng chuyên môn, ĐVSN; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Văn Hoan 
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