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Phần thứ nhất 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

I. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

giai đoạn 2021-2025 và diễn ra các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước 

như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày Kỷ niệm 

khác... Quán triệt phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ là “Đoàn kết, 

kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở VH,TT&DL tập trung chỉ đạo triển 

khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên lĩnh vực văn 

hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Kết quả đạt 

được như sau: 

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu 

vực trong thời gian qua, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới với Việt 

Nam, để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở 

VH,TT&DL đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác; Quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ 

Y tế, Bộ VH,TT&DL, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh; Tăng cường công 

tác phòng, chống dịch như: thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế 

điện tử qua mã QR Code, sử dụng các phần mềm NCOVI, Bluezone; xây dựng 

phương án phòng, chống dịch phù hợp với từng đơn vị; tổ chức tuyên truyền tại 

cửa ra, vào cơ quan, đơn vị… 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở 

tổ chức, điều chỉnh quy mô, thời gian hoặc tạm hoãn các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy mô, thời gian, địa điểm; tạm hoãn một số 

hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du 

lịch biển, đảo năm 2021 phù hợp với tình hình dịch bệnh. 
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Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, lữ hành, các khu di tích thực hiện nghiêm túc các 

quy định về đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; Cập nhật điểm 

tự đánh giá lên hệ thống thông tin theo hướng dẫn của Bộ VH,TT&DL để đăng 

tải lên hệ thống bản đồ an toàn Covid-19 quốc gia. Xây dựng kế hoạch, phối hợp 

với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp 

hành các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch tại cơ quan đơn vị, các cơ sở lưu 

trú, lữ hành, khu di tích, du lịch... 

2. Công tác tham mưu văn bản, chỉ đạo, điều hành 

Chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ 

thể hóa những nhiệm vụ của ngành, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2021, Kết luận 

số 05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Chương trình 

số 11-Ctr/TU ngày 09/2/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành 

CTHĐ thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Kết luận số 05 của Tỉnh ủy, Nghị 

quyết số 83 của HĐND tỉnh; Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021... 

Tham mưu và cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch hành động của UBND tỉnh 

thực hiện Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 08/01/2021 của Tỉnh 

ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết, chương trình, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 (thuộc lĩnh 

vực ngành); Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành 

các nghị quyết năm 2021: 

- Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Nhiệm 

vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi 

bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 

20/5/2021 của TTCP); Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích 

quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 934/QĐ-

TTg ngày 14/6/2021 của TTCP). 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án: Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng 

Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc).  

- Tham mưu lãnh đạo tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc ngành: 

+ Đề án “Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ 

nhất năm 2022” trình UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy. 
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+ Đề án “Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021-

2025”. Hiện nay, Sở đang hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

vào Quý III/2021 

+ 02 Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị giai 

đoạn 2022-2025; Hệ thống điện chiếu sáng tại 4 địa điểm (Nghĩa trang Liệt sỹ 

quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương và Kỳ đài di tích lịch sử Đôi 

bờ Hiền Lương - Bến Hải), giai đoạn 2021-2022. 

+ Đề tài khoa học Nghiên cứu, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể “Các 

điệu hò Quảng Trị” (Hiện nay, đã gửi Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, 

nghiệm thu trong tháng 8/2021). 

+ Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. (Dự kiến hoàn thiện Đề án và trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quý IV/2021). 

+ Trình UBND tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 4: 

Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao lập thành tích trong 

thi đấu;  Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; 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”. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai kịp thời, tổ chức tốt các hoạt động trên các lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ 

của người đứng đầu Sở với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ký cam kết giữa Ban Giám 

đốc Sở với thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.  

3. Hoạt động chuyên môn 

3.1. Lĩnh vực văn hóa, gia đình 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở, các địa phương tổ chức thực hiện 

tốt công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ 

niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2021: Kỷ niệm 91 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu; 75 năm Ngày 

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… 

Tham mưu tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non 

sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 - Kỷ niệm 46 năm Ngày giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 49 năm Ngày giải 

phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2021). Trong quá trình triển khai thực 

hiện, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở đã tham mưu điều chỉnh 

một số hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với 

CTMTQG xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị và công tác gia 
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đình (1). Triển khai thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/3/2021 của 

UBND tỉnh triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của TTCP 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghi ̣quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng XI về 

xây dưṇg và phát triển văn hoá, con người Viêṭ Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước”. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy trình xét tặng danh hiệu 

“gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của 

TTCP về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 và Nghị 

quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh; Phối hợp với Công 

an tỉnh, Trại giam Nghĩa An, Tỉnh đoàn ký kết các Chương trình phối hợp tổ chức 

các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện. Triển khai công tác 

phụ trách, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (xã 

Tà Rụt, huyện Đakrông).  

Tham mưu UBND tỉnh: triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2021, 

Diễn đàn “Bạo lực gia đình và vấn đề bình đẳng giới trong gia đình hiện nay trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị”… Tham mưu tổ chức các hoạt động Tổng kết 20 năm gia 

đình Ngày gia đình Việt Nam; Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa và 

ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2021-2025; Tăng cường các biện 

pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em… 

- Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa được quan 

tâm, chỉ đạo. Các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực di sản văn hóa tiếp tục được 

bổ sung, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước 

về lĩnh vực này; ưu tiên triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, bảo quản, tu bổ, 

phục hồi các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, lập hồ sơ các di tích, tiêu biểu: 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện lập đồ án Quy hoạch bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; 

Triển khai nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt 

Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Chỉ đạo công tác quy hoạch, tu bổ, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị di 

tích Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An; Triển khai dự án đầu tư 

nâng cấp, bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn - giai đoạn 

2; Đề án xây dựng “Cung đường Thống Nhất”. Triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị 

xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt “Hệ thống các công trình khai thác nước cổ 

vùng Quảng Trị”... 

Tham mưu kêu gọi nguồn xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu 

sáng tại Thành Cổ, cầu Hiền Lương và kỳ dài di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến 

                                                 
(1) 

Toàn tỉnh hiện có 793/797 làng, bản, khu phố được công nhận văn hóa, đạt tỷ lệ 99,4%; có 806/880 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đaṭ chuẩn đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 91,5%; có 159.192/170.886 gia đình văn hoá, đaṭ tỷ lệ 

93,1%, 87,8% trung tâm VHTT  xã đạt chuẩn theo quy định, 81,4% nhà văn hóa- khu thể thao thôn đạt chuẩn theo 

quy định, 56,4 % xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (57/101 xã), 54% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị (13/24 phường, thị trấn). Ước thực hiện năm 2021 duy trì, đạt các chỉ tiêu trên. 
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Hải; Khảo sát, triển khai tu bổ chống xuống cấp các di tích năm 2021… Do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách đến tham quan, thăm viếng tại 

các điểm di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. 

Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ thực hiện dự án “ Bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 

05/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phục dựng và phát 

huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-

2030; Tham mưu hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Cà 

Mau tổ chức trưng bày chuyên đề “Từ Mũi Cà Mau đến Vĩ tuyến 17”; Sưu tầm 

hiện vật dân tộc học của người Bru - Vân Kiều và Tà Ôi tại các xã thuộc huyện 

Đakrông, Hướng Hóa. 

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu 

diễn, mỹ thuật, triển lãm, quảng cáo…: Tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức 

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị, năm 2021; Kế hoạch tiếp tục triển 

khai Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Hội 

Báo Xuân Tân Sửu. Tổ chức thành công Hội nghị Giao ban Liên hiệp Thư viện 

Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2020-2022; Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Thư 

viện số; Tiếp tục triển khai hoạt động xe thư viện lưu động đến các điểm trường...  

Tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đợt chiếu phim, tuần 

phim phục vụ nhân dân tỉnh nhà, phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa 

chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và theo kế 

hoạch định kỳ. Tuy nhiên, một số hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật 

trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương mùa du 

lịch biển, đảo năm 2021 phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian, quy mô do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19(2)… 

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất đăng cai triển lãm Mỹ thuật khu vực IV lần 

thứ 27, năm 2022. Tổ chức thi vẽ tranh, tổng kết và triển lãm Giải thưởng Mỹ 

thuật thiếu nhi Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII - năm 2021. Hoạt động 

quảng cáo được tăng cường quản lý, kiểm tra và giám sát. Thực hiện hỗ trợ hướng 

dẫn cho các tổ chức, cá nhân, đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong 

hoạt động đăng ký và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, 

minh bạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan gửi Cục Bản 

quyền tác giả. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Bổ sung dữ liệu Ngân hàng 

tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, 

                                                 
(2) 

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đã tổ chức 80 buổi chiếu phim, thu hút 21.500 lượt người xem. Đoàn Nghệ 

thuật truyền thống tỉnh đã tổ chức 15 buổi biểu diễn, thu hút 6.000 lượt người. 
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bổ sung Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị; Hướng dẫn hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 

ưu tú”... 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3606/KH-UBND của UBND tỉnh về thực 

hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc 

thiểu số phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2019-2025”. 

3.2. Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước, các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Trị về phát triển thể dục 

thể thao. Tham mưu UBND tỉnh: khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao người khuyết tật đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch môn Điền kinh 

và môn Bơi người khuyết tật toàn quốc năm 2020; Khen thưởng cho huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể 

thao quốc gia năm 2020; Báo cáo chủ trương đầu tư dự án Nhà ở vận động viên 

năng khiếu tỉnh Quảng Trị; 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. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao 

quần chúng(3). Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại, giai đoạn 2021-2030” gắn với phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc 

người Việt Nam, giai đoạn 2016-2030; Chương trình bơi an toàn, kĩ năng phòng, 

chống tai nạn đuối nước trẻ em. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương: tổ chức hoạt 

động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; tuyên truyền 

kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành TDTT gắn với phát động Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân và tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công Hội khoẻ phù đổng tỉnh Quảng Trị 

lần thứ VI năm 2021, Giải Bóng đá U11 Cúp QRTV năm 2021; hỗ trợ Cuộc đua 

Xe đạp tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021… 

Hoạt động TDTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những 

bước tiến đáng kể. Thể thao người khuyết tật được quan tâm và ngày càng phát 

triển, góp phần động viên, cổ vũ, tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia tập 

luyện TDTT, hoà nhập cộng đồng. Tăng cường công tác xã hội hóa thể dục thể 

thao; đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao cho người khuyết tật. Công tác giáo 

dục thể chất và thể thao trường học công tác xã hội hóa hoạt động TDTT tiếp tục 

được quan tâm chú trọng.  

                                                 
(3)  

Dự ước năm 2021, tỉ lệ người tập TDTT thường xuyên đạt 35,5%; tỉ lệ gia đình thể thao đạt 27,5%; có 820 

câu lạc bộ và điểm tập TDTT trên địa bàn tỉnh, có 03 liên đoàn và hiệp hội; 85% cán bộ, CNVC tập luyện thường 

xuyên một môn thể thao; 99% trường phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; 99,8%  

cán bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực 
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- Thể thao thành tích cao: Tiếp tục quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo, 

bồi dưỡng vận động viên; tập trung các môn thể thao thành tích cao có thế mạnh 

của tỉnh(4). 

- Đại hội TDTT các cấp: Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp năm 2021. Chỉ 

đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và một số giải thể thao 

trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII năm 2021-

2022; Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022(5). 

3.3. Lĩnh vực Du lịch 

Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Dự án Hỗ trợ đầu tư để kết nối, thúc đẩy phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh Quảng Trị; Sơ kết 03 năm triển khai việc thực hiện Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn; Xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Chính sách hỗ trợ phát 

triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu 

ngành du lịch và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; Tổ chức cuộc thi sáng tác Logo và Slogan du lịch Quảng Trị. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình 

hoạt động du lịch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát một số điểm du lịch khu vực 

miền Tây của tỉnh Quảng Trị; Đoàn kiểm tra các dự án du lịch khu vực ven biển 

trên địa bàn tỉnh; Làm việc với Hiệp hội Du lịch, Huyện đảo Cồn Cỏ, các doanh 

nghiệp, các đơn vị liên quan về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 

tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ. 

Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện lập quy hoạch thác 

Ba Vòi (huyện Đakrông) và Khu du lịch Brai-Tà Puồng (huyện Hướng Hóa); Lập 

Quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị Hệ thống các công 

trình khai thác Giếng cổ Gio An. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ 

Tập đoàn T&T thực hiện giải phóng mặt bằng chuẩn bị triển khai dự án du lịch 

tại Gio Hải; hỗ trợ Công ty TNHH MTV Chua Me Đất và Công ty Orchid Phú 

Quý khảo sát xây dựng dự án đầu tư du lịch tại Thác Tà Puồng, khu vực ven biển 

địa đạo Vịnh Mốc; Hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng các dự án đầu tư 

dịch vụ - du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư thuộc dự án 
                                                 

(4) Tổng số VĐV được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh là 143 vận động viên ăn, ở tập 

trung, với 08 môn thể thao, gồm: Điền kinh, Cầu lông, Bơi lội, Karate, Rowing, Canoeing, Cử tạ và Vật. Trong đó 

có 20 VĐV đội tuyển tỉnh, 23 VĐV đội tuyển trẻ và 100 VĐV năng khiếu; tham gia thi đấu 04 giải thể thao quốc 

gia, đạt 25 huy chương các loại (07HCV, 08HCB, 10HCĐ). 
(5)  Kết quả tổ chức Đại hội TDTT: Cấp cơ sở: Đến nay, toàn tỉnh có 6/9 huyện đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp 

xã gồm: xã A Ngo (Đakrông); xã Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh); xã Hải Định (Hải Lăng); xã Triệu Hòa (Triệu Phong); 

xã Tân Long (Hướng Hóa) và thị trấn Cam Lộ (Cam Lộ), đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Ngân sách bình 

quân của một Đại hội TDTT cấp xã là khoảng 40.000.000đ. Tổ chức Đại hội TDTT điểm cấp huyện thị xã Quảng 

Trị và huyện Hướng Hóa (trong tháng 6 và 7/2021); có 9/10 huyện, thị xã, TP tổ chức 10 môn thi đấu trong chương 

trình Đại hội TDTT cấp huyện. Cấp tỉnh: Đại hội TDTT cấp tỉnh đã tổ chức được 01/15 môn (phân môn) trong 

chương trình thi đấu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số giải phải tạm hoãn và sẽ tổ chức trong thời 

gian thích hợp sắp tới. 
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“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”. Rà soát, chấn 

chỉnh công tác thẩm định, cấp phép đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh đồng thời 

thẩm định các dự án đầu tư. 

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực, 

nhất là 3 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế; Tiếp tục phối hợp với 

UBND huyện Gio Linh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch triển 

khai thực hiện công tác trùng tu, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị di tích Hệ 

thống các công trình khai thác nước cổ Gio An gắn với phát triển du lịch; Phối 

hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức thành công: 

Chương trình Famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các 

điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh; Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Trị năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với Tỉnh 

Đoàn Quảng Trị và Công ty TNHH Song Anh Media-Sound & Lighting tổ chức 

Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ Du lịch Quảng Trị. 

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời khôi phục các hoạt động 

kinh doanh du lịch đón năm mới, khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021. 

Công tác quảng bá thông tin, xúc tiến đầu tư du lịch có nhiều đổi mới, đa 

dạng về phương thức và nội dung thực hiện: Phối hợp với các đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu những điểm đến đặc trưng, 

các sản phẩm du lịch Quảng Trị, đặc biệt là tour du lịch đảo Cồn Cỏ thông qua 

đoàn Famtrip, các clip, bài viết tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá điểm đến trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở VH,TT&DL, Cổng thông tin điện tử Trung tâm 

Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (ipa.quangtri.gov.vn), qua các trang 

mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Quangtri online, Visit Quảng Trị, 

Checkin Quảng Trị… 

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tái bùng phát ở nhiều 

nước trên thế giới và ở trong nước, dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đợt thứ 3 và thứ 

4 kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh, lượng khách du lịch giảm. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, 

chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục hưởng ứng 

Chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ 

VH,TT&DL, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp không được chủ 

quan, lơ là, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch đồng thời chủ 

động, chuẩn bị tốt các điều kiện để kích cầu phát triển du lịch trong điều kiện bình 

thường mới. Lượng khách và doanh thu du lịch trong 7 tháng đầu năm 2021, dự 

báo trong năm 2021 tiếp tục giảm mạnh và chỉ đạt tương đương so với cùng kỳ 

năm 2020(6). 

                                                 
(6)  Tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong năm 2021 ước đạt 929.460 lượt khách (tăng 57,5% so với 

cùng kỳ năm 2020), trong đó: khách quốc tế ước đạt 370 lượt, khách nội địa ước đạt 929.090 lượt. Khách lưu trú 

chuyên ngành ước đạt 378.000 lượt khách (khách quốc tế 370 lươṭ, khách nôị điạ 377.630 lượt). Tổng doanh thu 
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4. Đánh giá chung 

4.1. Đánh giá kết quả thực hiện so với chỉ tiêu, kế hoạch 

Bám sát kế hoạch công tác năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và Bộ VH,TT&DL, trong bảy tháng đầu năm, Sở VH,TT&DL đã tham mưu, 

chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trên 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đảm bảo thu chi ngân sách theo kế 

hoạch; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt 

công tác tổ chức bộ máy và một số công tác khác. Nhìn chung, các chỉ tiêu về văn 

hóa và gia đình, thể dục thể thao cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, riêng chỉ tiêu về 

du lịch không đạt được do tác động của dịch bệnh Covid-19. 

4.2. Khó khăn, hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động văn hóa, thể thao, du 

lịch bị ảnh hưởng rất lớn, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chậm so với 

kế hoạch đề ra, cụ thể: Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết 

Nguyên đán, Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo 

năm 2021; Việc tổ chức các môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp phải điều chỉnh quy mô, thời gian, địa điểm hoặc phải tạm hoãn tổ chức theo 

diễn biến tình hình dịch bệnh… 

Mặc dù tỷ lệ gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hóa của tỉnh đạt khá 

cao, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề xã hội đặt ra. Các biểu hiện thiếu văn minh, văn 

hoá, thiếu tự giác trong sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn diễn ra. 

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở mặc dù được chú trọng đầu tư nhưng chưa 

đồng bộ và hoàn chỉnh, sau khi sáp nhâp̣ các đơn vi ̣hành chính cấp thôn, xa ̃trên 

địa bàn tỉnh dẫn đến tình traṇg thừa nhưng laị thiếu Nhà văn hoá. Các thiết chế 

văn hóa, thể thao cơ sở được xây dựng từ sớm không đảm bảo theo quy chuẩn,hệ 

thống phương tiện nghe nhìn chưa đồng bộ, việc khai thác, sử dụng các thiết chế 

hiệu quả chưa cao. 

Do điều kiện nguồn lực (ngân sách, nhân lực) còn hạn chế nên công tác quy 

hoạch, xây dựng hồ sơ, công tác đầu tư tôn tạo di tích còn nhiều khó khăn, bất 

cập. Số lượng hồ sơ khoa học và pháp lý được hoàn thiện còn khiêm tốn; kinh phí 

đầu tư chống xuống cấp di tích còn hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và 

thực trạng di tích. Hoạt động của các điểm di tích tiếp tục gặp khó khăn về nguồn 

thu, ảnh hưởng đến việc làm của các lao động hưởng lương từ nguồn thu. 

Hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề, các doanh 

nghiệp, người lao động ngành du lịch gặp rất nhiều khó khăn... 

Việc thu hút đầu tư vào các khu, điểm du lịch mặc dù đạt được kết quả bước 

đầu, nhưng mới dừng ở số lượng đăng ký đầu tư, vâñ còn nhiều dư ̣án triển khai 

chậm, tình hình huy động vốn còn gặp nhiều khó khăn, tình hình giải quyết đền 

bù và thực hiện giải phóng mặt bằng dự án còn chưa dứt điểm, các nhà thầu xây 

dựng không được thanh toán nên đang dừng thi công. 

                                                 
du lịch xã hội ước đạt 908 tỷ đồng (tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó doanh thu lưu trú của các doanh 

nghiệp du lịch chuyên ngành ước đạt 223 tỷ đồng (tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2020). 
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II. Kế hoạch công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước năm 2022 tiếp tục có các 

diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, đặc biệt 

là ảnh hưởng, tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Trong điều kiện nền kinh 

tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ngành VH,TT&DL 

còn hạn chế, việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào du lịch chưa bền vững; 

hoạt động kinh tế - xã hội ở địa phương bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19 

trong hai năm qua; Yêu cầu cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn 

ngày càng cao, công việc chuyên môn ngày càng nhiều, trong khi đó số lượng 

biên chế ngày càng giảm… sẽ là những khó khăn, thách thức lớn tác động, chi 

phối đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành. 

Trong bối cảnh đó, ngành VH,TT&DL tập trung xác định những vấn đề quan 

trọng, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 

2022; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực đổi mới, hành động 

quyết liệt hơn, hiệu quả hơn đồng thời quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn 

đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực với 

kết quả cao nhất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu  

-  Duy trì trên 95% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

trên 96 % làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa.  

- Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 36%; tỷ lệ gia 

đình thể thao đạt 28%; số câu lạc bộ và điểm tập thể dục thể thao đạt 850 CLB; 

có 85% cán bộ, CNVC tập luyện thường xuyên một môn thể thao; 99% trường 

phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục thể chất nội khóa; 99,8% cán 

bộ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. 

- Tổ chức từ 06 đến 08 giải thể thao cấp tỉnh; 40 đến 50 giải cấp huyện; 400 

đến 500 giải cấp xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố. Phấn đấu đạt từ 60 đến 

70 huy chương các loại tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Thể thao người 

khuyết tật giữ hạng thứ 3 toàn quốc. 

- Thể thao thành tích cao tham gia thi đấu thi đấu từ 27- 30 giải thể thao quốc 

gia và 03-04 giải xã hội hóa. Chỉ tiêu huy chương đạt được từ 55-65 Phấn đấu đạt 

thứ hạng từ 43-45 tại Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 

với 02 - 03 huy chương vàng; có 45 vận động viên đạt thành tích cấp quốc gia. 

- Tổng lượng khách đến Quảng Trị trong năm 2022 ước đạt 1.110.000 lượt 

(tăng 18,3% so với vùng kỳ năm 2021); khách quốc tế ước đạt 410 lượt (tăng 

10,8% so với cùng kỳ năm 2021); khách nội địa ước đạt 1.099.590 lượt (tăng 

18,3% so với vùng kỳ năm 2021). Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước 

đạt 990 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021); trong đó doanh thu lưu trú 

và lữ hành của các doanh nghiệp du lịch chuyên ngành ước đạt 248 tỷ đồng (tăng 

11,2 % so với cùng kỳ năm 2021). 
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2. Các nhiệm vụ chủ yếu 

2.1. Lĩnh vực Văn hóa, Gia đình 

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung có nhiều sự kiện 

thuộc vào năm tròn, năm chẵn: Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 

(07/4/1907-07/4/2022); Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng 

tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu 

bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022), 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 

(27/7/1947-27/7/2022) và chuỗi hoạt động lễ kỷ niệm Ngày giải phóng của các 

địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là năm Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì 

Hòa bình lần thứ nhất. Thực hiện Thông báo Kết luận số 143-KL/TU ngày 

26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 

lớn trong năm 2022, Sở VH,TT&DL tiếp tục tham mưu các nội dung như sau:  

- Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ 

nhất năm 2022: 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền; Thành lập 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; Thành lập tổ công tác làm việc với các Bộ, ngành 

Trung ương thống nhất các nội dung trong đề án Kỷ niệm các ngày lễ lớn và Lễ 

hội Vì Hòa bình lần thứ nhất năm 2022. 

+ Xây dựng kịch bản, chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng 

Quảng Trị, Kịch bản Lễ hội Vì hòa bình gắn với 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo 

vệ Thành cổ và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 

+ Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Đường 9 Xanh”. 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 

02/3/2021 triển khai Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của TTCP 

thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghi ̣quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng XI về 

xây dưṇg và phát triển văn hoá, con người Viêṭ Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững đất nước”. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

05/2015/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và 

các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.  

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết 

chế văn hóa cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc bình xét gia đình văn hóa và khu dân cư văn 

hóa theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về quy trình 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn 

hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 24/9/2014 về công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

và các văn bản quy định khác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức kiểm 
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tra, đánh giá phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các 

huyện, thị, thành phố trong tỉnh. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện 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”; Dự án 

đầu tư nâng cấp, bảo tồn, tôn taọ di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn - giai 

đoạn 2; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích QGĐB Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị; Quy hoạch, tu bổ, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hệ 

thống các công trình khai thác nước cổ Gio An. Tập trung công tác quy hoạch các 

di tích quốc gia đặc biệt (Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 

81 ngày đêm năm 1972, hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Địa đạo Vịnh 

Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh). Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc 

gia đặc biệt “Hệ thống các công trình khai thác nước cổ vùng Quảng Trị”. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1450/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phục dựng và 

phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể truyền thống tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2020-2030. Xây dựng Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Hò giã gạo” 

trình Bộ VH,TT&DL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 

2.2. Lĩnh vực Thể dục Thể thao 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách quan 

trọng của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

phát triển TDTT: Kế hoạch số 3973/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh 

về thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, giai đoạn 

2016-2030, Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai 

đoạn 2011-2030; Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh 

về tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức 

khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030... Chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân” năm 2022 trên địa bàn tỉnh và tổ chức Lễ phát động toàn dân 

tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. 

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao 

các cấp và Lễ Khai mạc, Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 

VIII, năm 2021-2022. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham gia đạt kết quả 

cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2021-2022. 

- Duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng; đổi mới, tăng cường 

nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong trường học. Phối 

hợp với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức tốt các giải thể thao quần chúng 

và giải thể thao thành tích cao. Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT 

ở cơ sở. 



13 

- Thực hiện tuyển chọn, đào tạo, thành lập các đội tuyển thể thao của tỉnh 

tham dự các giải khu vực, toàn quốc; Phấn đấu đạt từ 80-90 huy chương các loại 

tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật TDTT và các 

văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động TDTT. Hướng dẫn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với các doanh nghiệp kinh 

doanh hoạt động thể thao. Tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển phong trào TDTT trên địa bàn toàn tỉnh. 

2.3. Lĩnh vực Du lịch 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển KT-

XH 5 năm 2021 - 2025 trong lĩnh vực du lịch (Chương trình hành động phát triển 

du lịch giai đoạn 2021-2025). 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch 

đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Quyết định số 

1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược phát triển 

du lịch Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ; Đề án quy hoạch phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 

năm 2025. Tham mưu Sơ kết 05 triển khai thực hiện Chương trình hành động số 

83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế mũi nhọn. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh ban 

hành Một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Chỉ đạo tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong 

lĩnh vực du lịch, đồng thời triển khai các giải pháp kích cầu phát triển du lịch, 

trọng tâm là thị trường du lịch nội địa. 

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du 

lịch. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư 

phát triển du lịch, nhất là dự án của các nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo bước phát 

triển đột phá cho du lịch tỉnh; Triển khai thực hiện và 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. 

- Tập trung phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là những sản phẩm mang 

tính đăc̣ trưng của Quảng Trị. Tiếp tục triển khai xây dựng sản phẩm du lịch gắn 

với Hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An (huyện Gio Linh); đồng 

thời quan tâm phát triển du lịch khu vực phía Tây của tỉnh; khắc phục những tồn 

tại, hạn chế tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ.  
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Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 

 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp làm 

Chủ đầu tư một số công trình: (Biểu tình hình thực hiện và giải ngân kèm theo). 

- Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện 

khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tại Quảng Trị” đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả 

thi tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 và Quyết định số 54/QĐ-

UBND ngày 09/01/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây 

dựng. Kế hoạch vốn 2021 bố trí 19.085, trđ, trong đó: 

+ Vốn nước ngoài (NSTW cấp):  5.088, trđ. 

+ Vốn đối ứng của tỉnh:  14.000, trđ.  

- Dự án: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Bảo tàng tỉnh: Kế hoạch vốn 

2021 bố trí 137,955 triệu đồng. 

- Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh 

và Địa đạo Vịnh Mốc. Kế hoạch vốn 2021 bố trí 50,0 triệu đồng. 

- Quy hoạch tu bổ, bảo quản, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hệ thống 

các công trình khai thác nước cổ Gio An. Kế hoạch vốn 2021 bố trí 50 triệu đồng. 

- Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035. Kế hoạch vốn 2021 bố trí 400 triệu đồng. 

- Dự án: Xây dựng Thư viện số tỉnh Quảng Trị. Kế hoạch vốn 2021 bố trí 

4.285,87 triệu đồng. 

 2. Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2022 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước 

thực hiện cả năm 2021; khả năng cân đối nguồn vốn, khả năng thực hiện và giải 

ngân của từng dự án trong năm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch 

đầu tư công năm 2022: theo các biểu số II, III đính kèm. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng CM, ĐVSN; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đỗ Văn Bình 
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