
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:          /BC-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày        tháng     năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, khóa VII 

 

Thực hiện Công văn số 554/UBND-TH ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 19, 

khóa VII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo giải trình các nội dung liên 

quan như sau: 

1. Về di tích: Cử tri xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh kiến nghị: 

1.1. Về nội dung “trên địa bàn xã có 07 khu di tích văn hóa, trong đó có 

05 khu di tích được công nhận cấp tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh từ đầu năm 

có phân bổ trùng tu các di tích nhưng đến nay đã gần cuối năm mà chưa 

phân bổ”: 

Hiện nay, trên địa bàn xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh có 05 di tích lịch sử, văn 

hóa đã được xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị bao gồm: 
 

STT Tên di tích Địa điểm Phân cấp quản lý 

1 Căn cứ Đồi 31 Xã Gio Mỹ 

- Phân cấp xã quản lý 

(QĐ Số 706/QĐ-UB 

ngày 12/7/1996) 

2 Địa điểm đồn Bến Ngự 
Thôn Nhĩ Thượng, xã 

Gio Mỹ 
- Phân cấp xã quản lý  

3 
Địa điểm chiến thắng Cát 

Lài 
Thôn Lại An, xã Gio Mỹ - Phân cấp xã quản lý  

4 Cao điểm 28 
Thôn Cẩm Phổ, xã Gio 

Mỹ 
- Phân cấp xã quản lý  

5 
Hệ thống dẫn thủy cổ An 

Mỹ 
Thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ Phân cấp huyện quản lý  

 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 31/07/2013 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ 

thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch số 

4525/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong 05 di tích của xã Gio 

Mỹ có 03 di tích được đưa vào danh mục di tích được đầu tư, tôn tạo (Địa điểm 

đồn Bến Ngự, Hệ thống dẫn thủy cổ An Mỹ, Địa điểm chiến thắng Cát Lài).  

Những năm vừa qua, một số di tích đã được đầu tư như: Công trình tưởng 

niệm tại di tích Căn cứ Đồi 31 - năm 2015 (từ nguồn xã hội hóa của Cựu chiến 

binh); Bia tại di tích Địa điểm Đồn Bến Ngự - năm 2018 (từ nguồn ngân sách 



2 

  

Nhà nước). Hiện nay, do nguồn ngân sách Nhà nước còn khó khăn, đề nghị 

UBND huyện Gio Linh chỉ đạo UBND xã Gio Mỹ cần chủ động đẩy mạnh công 

tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích đã 

được xếp hạng trên địa bàn. 

1.2. Về nội dung “Còn 02 di tích chưa được công nhận là di tích Cầu Lác 

và di tích Đồi 31. Đề nghị các cấp hướng dẫn những thủ tục để được công 

nhận và hàng năm cần bổ sung kinh phí trùng tu”: 

- Di tích Đồi 31 đã được xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 707/QĐ-

UBND ngày 12/7/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Quản lý Di 

tích và Bảo tàng tỉnh trực tiếp tham mưu thực hiện việc lập hồ sơ xếp hạng di 

tích. Vì vậy, đề nghị xã Gio Mỹ làm đơn, hồ sơ gửi Trung tâm Quản lý Di tích 

và Bảo tàng đăng ký danh mục lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích. 

Nội dung hồ sơ bao gồm: Căn cứ vào tiêu chí xếp hạng di tích tại Khoản 1 

Điều 28 của Luật Di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 

Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp 

hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, UBND xã Gio Mỹ làm 

đơn kèm theo nội dung nêu rõ sự kiện, giá trị lịch sử, văn hóa của địa điểm đề 

nghị xếp hạng. Sau khi xem xét nội dung đảm bảo các tiêu chuẩn đề nghị xếp 

hạng di tích, Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp với địa 

phương thống nhất chọn địa điểm, diện tích đất đai hợp lý gắn với di tích (có sơ 

đồ thửa đất kèm theo) để khoanh vùng bảo vệ, cung cấp tư liệu và nhân chứng 

lịch sử để nghiên cứu lập hồ sơ khoa học và pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Về Du lịch: Cử tri xã Kim Thạch (Vĩnh Linh) kiến nghị: 

2.1. Về nội dung “HĐND chỉ đạo thực hiện hoặc thu hồi các dự án du 

lịch đã triển khai trên địa bàn nhưng đến nay không hoạt động”: 

Ngày 14/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 60/SKH-DN về 

việc rà soát, chấn chỉnh công tác thẩm định, cấp phép đầu tư các dự án trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ “cấp, điều chỉnh, thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với dự án đầu tư và cấp, điều chỉnh, thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Vì vậy, về vấn đề này đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình. 

2.2. Về nội dung “Dự án khu du lịch Mũi Trèo đề nghị tỉnh không đưa 

Động đỏ vào quy hoạch dự án, vì nó có tác dụng chắn gió phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp”: 

 Tại Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Phê 

duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Điểm du lịch Mũi 

Trèo -  Rú Bàu, đã giao Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị 

làm chủ đầu tư quy hoạch điểm du lịch này. Vì vậy, về vấn đề này đề nghị 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (nay là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch) trả lời kiến nghị của cử tri. 
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Trên đây là Báo cáo Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 

19, khóa VII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh./. 

  

Nơi nhận:     
- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Đỗ Văn Bình 
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