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BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, 

 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

 

Thực hiện Công văn số 5580/UBND-TH ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 

thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII; căn cứ Báo cáo số 178/BC-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND 

tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời một 

số nội dung liên quan đến lĩnh vực như sau: 

1. Về nội dung “Cử tri huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Tỉnh cần có biện 

pháp khôi phục lại bãi tắm Cửa Tùng khi đầu tư mở rộng các hoạt động du 

lịch trên địa bàn. Hiện nay Dự án khu du lịch sinh thái Rú Lịnh chưa được 

thực hiện, trở thành dự án treo, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và thu 

nhập của người dân, đề nghị UBND tỉnh có hướng xử lý”. 

- Bãi tắm Cửa Tùng là địa danh có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi tiếng, 

được mệnh danh là “Nữ hoàng của các bãi tắm”; là hòn ngọc của biển thừa lương. 

Bãi tắm Cửa Tùng hội tụ nhiều yếu tố để trở thành khu du lịch – dịch vụ đẳng 

cấp. Tuy nhiên, những năm qua, bãi tắm này bị xâm thực nghiêm trọng, gây ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình đó, 

lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chỉ đạo các Sở ngành, địa phương liên quan tìm giải 

pháp để khắc phục tình trạng xâm thực ở bãi tắm Cửa Tùng. Ngày 29/10/2022, 

UBND tỉnh đã tổ chức đoàn khảo thực địa và tổ chức Hội thảo khoa học “Đề xuất 

giải pháp khắc phục hiện tượng xâm thực bãi tắm Cửa Tùng” với sự tham gia của 

đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Trung ương, địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng 

Trị, các tổ chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học và các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư nhằm phân tích nguyên nhân gây xâm thực và đề xuất thiết lập cơ sở 

khoa học vững chắc phục hồi, bảo vệ bãi tắm Cửa Tùng để từ đó đưa ra giải pháp 

tổng thể và đồng bộ cho toàn bộ khu vực Cửa Tùng và vùng lân cận. 

- Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Du lịch Sông Hiền được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/3/2016. Theo đó, dự án được 

trên khai gồm 02 giai đoạn; dự kiến trong giai đoạn 1 sẽ đưa dự án đi vào hoạt 

động vào tháng 4 năm 2020; giai đoạn 2 là từ năm 2020 - 2024 sẽ thi công một số 

hạng mục trong dự án kinh doanh. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư 

luôn được các Sở, ban ngành liên quan và chính quyền các cấp của huyện Vĩnh 

Linh quan tâm và tích cực hỗ trợ các thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng. Tuy 

nhiên, dự án triển khai chậm tiến độ so với Quyết định chủ trương đầu tư do một 

số nguyên nhân khách quan như dịch bệnh Covid-19, tình hình thiên tai, bão lụt 



cuối năm 2020... và những nguyên nhân chủ quan như: nhà đầu tư chưa thực sự 

tích cực triển khai thủ tục đầu tư; các Sở, ban ngành, địa phương liên quan thiếu 

quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.  

Vì vậy, để khắc phục, xử lý hạn chế nêu trên và đồng thời tạo điều kiện nhà 

đầu tư có cơ hội tiếp tục thực hiện dự án, góp phần bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng 

sinh học, cải thiện sinh kế bền vững, tạo điểm nhắn về du lịch sinh thái, phát triển 

du lịch trên địa bàn tỉnh, sau khi lấy ý kiến các sở ngành, địa phương liên quan, 

UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông 

Hiền được gia hạn tiến độ thực hiện dự án (theo Thông báo số 192/TB-UBND 

ngày 26/9/2022 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại cuộc 

họp về đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án: Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh của 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền). Theo đó, UBND tỉnh 

yêu cầu trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày có Quyết định điều chỉnh gia hạn, nếu 

nhà đầu tư không thực hiện theo đúng cam kết, không có lý do chính đáng sẽ bị 

xem xét chấm dứt dự án theo đúng quy định. 

2. Về nội dung “Cử tri xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị kiến nghị: Tỉnh và 

các cấp quan tâm cung cấp các vật chứng, thiết bị chiến tranh để trưng bày ở 

Bảo tàng di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, vì hiện tại còn ít và 

thiếu; nâng cấp làm mới nhà Bảo tàng để trưng bày kỷ vật chiến tranh; xung 

quanh bờ hồ Thành cổ nên có sự chỉ đạo trồng hoa sen, không nên thả cá. 

Năm 1997, Bảo tàng Thành Cổ được đầu tư xây dựng với quy mô 2 tầng, 

tổng diện tích sàn khoảng 800m2 gồm các hạng mục chính như: không gian khánh 

tiết, không gian trưng bày hiện vật, ảnh tư liệu, khoa học phụ… trải qua gần 25 

năm sử dụng, công trình nay đã xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến công 

tác khai thác và phát huy giá trị di tích.  

Từ thực trạng đó, HĐND tỉnh đã ban hành 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 tỉnh Quảng Trị (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). Dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 101,25 tỷ đồng, trong đó dự án 

thành phần 2: Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị có mức đầu tư là 45 tỷ đồng. Nguồn 

vốn ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. 

Ngày 04/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về phương án đề 

xuất đầu tư xây dựng Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ngày 21/10/2022, Sở 

VH,TT&DL đã có Báo cáo số 182/BC-SVHTTDL về phương án lựa chọn vị trí 

thực hiện dự án tôn tạo, nâng cấp khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng 

Trị, hạng mục Bảo tàng Thành Cổ gửi UBND tỉnh. Theo đó, đề xuất 05 phương 

án vị trí Bảo tàng Thành Cổ, phân tích rõ những ưu, nhược điểm của từng vị trí. 

Hiện nay, Sở VH,TT&DL tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng tỉnh chuẩn bị các nội dung tiếp theo của dự án. 

Về công tác sưu tầm hiện vật trưng bày, di vật, cổ vật: UBND tỉnh luôn quan 

tâm, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Quản lý Di tích và 

Bảo tàng thường xuyên thực hiện để sau khi hoàn thành xây dựng công trình nhà 



Bảo tàng tổ chức trưng bày. Nhiều hiện vật, di vật sưu tầm hiện nay đang cất giữ 

tại kho bảo quản do không đủ không gian trưng bày. 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai đầu tư 

chống xuống cấp Kè hồ, sau khi hoàn thành sẽ tiến hành trồng hoa sen và thả một 

số loại cá cảnh tạo cảnh quan tại khu vực bờ hồ Thành Cổ. 

3. Về nội dung “Cử tri xã Gio An, huyện Gio Linh kiến nghị: Dự án xây 

dựng khu du lịch cộng đồng tại xã Gio An được triển khai từ năm 2019, tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan 

tâm, sớm hoàn thiện quy hoạch đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác… để địa 

phương có cơ sở thực hiện trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các ngành có thẩm quyền có phương án xử lý đối với 

các giếng cổ đã được bê tông hóa, để phù hợp với lịch sử hình thành và 

không làm mất đi kiến trúc, kết cấu vốn có của các giếng cổ”. 

Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lập nhiệm vụ Quy 

hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị hệ thống công trình khai thác 

nước cổ Gio An. Năm 2023, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai lập Quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch cộng đồng Gio An để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động kinh doanh du lịch ở nơi này. 

Di tích “Hệ thống khai thác và xử lý nước cổ xã Gio An” là một hệ thống 

công trình khai thác nước cổ sử dụng chất liệu đá xếp với nhiều kiểu cấu trúc độc 

đáo, phục vụ đắc lực cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người trải bao 

đời nay. Trải qua quá trình tồn tại, hệ thống giếng cổ đã được các lớp cư dân gia 

cố, bảo vệ và khai thác sử dụng. Năm 2001, di tích đã được xếp hạng quốc gia 

(theo Quyết định số 08/2001/QĐ-BVHTT ngày 13/3/2001 của Bộ Văn hóa và 

Thông tin), bao gồm 14 giếng cổ: Giếng Đào, Giếng Trạng, Giếng Búng, Giếng 

Ông, Giếng Bà, Giếng Gai, Giếng Tép, Giếng Máng, Giếng Gái 1, Giếng Gái 2, 

Giếng Nậy, Giếng Côi, Giếng Dưới, Giếng Pheo. Đến nay, hệ thống giếng cổ Gio 

An đã được tỉnh quan tâm đầu tư bảo tồn, tôn tạo theo đúng Luật Di sản văn hoá, 

và các văn bản pháp luật liên quan. 

Việc trùng tu bảo tồn, tôn tạo di tích luôn tuân thủ tối đa các yếu tố gốc cấu 

thành di tích, không làm thay đổi hiện trạng, không ảnh hưởng đến dòng chảy 

cũng như yếu tố địa lý, địa chất nơi di tích toạ lạc. Các yếu tố bê tông hoá chỉ 

mang tính chất giữ gìn tính bền vững, lâu dài cho di tích.   

4. Về nội dung “Một số cử tri xã Tân Long, huyện Hướng Hoá kiến 

nghị: Tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp, sửa chữa Tượng đài Xe Tăng 

Làng Vây, để thu hút khách tham quan du lịch và tạo mỹ quan tại Khu di 

tích lịch sử Làng Vây, vì hiện nay công trình đã xuống cấp và hư hỏng”.  

Địa điểm chiến thắng Làng Vây được xếp hạng quốc gia tại Quyết định số 

319/QĐ - BVHTTDL ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trong những năm qua, di tích đã được UBND huyện Hướng Hoá quan tâm đầu tư 

và phát huy giá trị. Tuy nhiên, hiện tại một số hạng mục công trình đã xuống cấp, 

đề nghị UBND huyện Hướng Hoá kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để đầu tư nâng 

cấp di tích nhằm tạo mỹ quan, thu hút khách tham quan du lịch. 



5. Về nội dung “Cử tri xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Công 

trình địa đạo Vĩnh Hoà chôn vùi 20 người, trong đó có cả bà mẹ Việt Nam 

anh hùng, hiện nay chưa có đất quy hoạch để xây dựng bia thờ phụng, đề 

nghị các cấp, ngành liên quan giải quyết”.  

Công trình địa đạo Vĩnh Hoà đã được xếp hạng cấp tỉnh với tên gọi Địa đạo 

đội 7 thuộc địa bàn thôn Thái Hoà, xã Vĩnh Hoà (theo Quyết định số 

2187/2004/QĐ-UB ngày 16/7/2004 của UBND tỉnh Quảng Trị) phân cấp cho 

UBND xã Vĩnh Hoà quản lý (theo Quyết định số 2196/QĐ-UB ngày 16/7/2004 

của UBND tỉnh Quảng Trị). Đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo UBND xã 

Vĩnh Hoà quan tâm bố trí quỹ đất và kinh phí đầu tư tôn tạo di tích theo quy định 

của Luật Di sản văn hoá. 

6. Về nội dung “Cử tri xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Di 

tích lịch sử Bến đò B Tùng Luật là di tích quốc gia nhưng đến nay nhiều 

hạng mục chưa được thực hiện đồng bộ, tượng đài xuống cấp, đề nghị Tỉnh 

quan tâm đầu tư tôn tạo). 

Di tích Bến đò B (Bến đò Tùng Luật) được xếp hạng quốc gia (theo Quyết 

định số 2410/QĐ-VHTT ngày 02/9/1996 của Bộ Văn hóa và Thông tin). Năm 

2013, di tích Bến đò B là 01 trong 06 di tích thành phần thuộc di tích Đôi bờ cầu 

Hiền Lương - Bến Hải được xếp hạng Quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 

2383QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ). Năm 2007, di tích 

được đầu tư tôn tạo với kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. 

Hiện nay, do nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên công tác đầu tư tôn 

tạo di tích cần phải có lộ trình và thời gian. Bên cạnh đó, đề nghị UBND huyện 

Vĩnh Linh cần chủ động đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực 

để đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích Bến đò B. 

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về 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, UBND tỉnh Quảng 

Trị đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện quy hoạch 

trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Sau khi được Chính phủ phê duyệt quy hoạch sẽ tiến hành đầu tư bảo tồn 

tôn tạo các di tích thành phần thuộc hệ thống di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ 

Hiền Lương - Bến Hải. 

7. Về nội dung “Cử tri xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh kiến nghị: Di tích 

Bến Rèn đã được địa phương phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

khảo sát để thực hiện theo kế hoạch trong năm 2020 nhưng đến nay chưa 

được cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng di tích, đề nghị tỉnh quan tâm”. 

Di tích Bến Rèn Nam Sơn đã được địa phương phối hợp với Trung tâm 

Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh hoàn thiện hồ sơ khoa học và pháp lý. Ngày 

29/12/2020, Sở VH,TT&DL đã có Tờ trình số 110/TTr-SVHTTDL trình UBND 

tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh “Bến Rèn Nam Sơn”. 

Ngày 30/9/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 198/TB-UBND về kết luận 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể 



thao và Du lịch về thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

trong đó có nội dung: “Tạm thời chưa xem xét tổ chức xếp hạng hoặc đề nghị xếp 

hạng đối với một số di tích trong đó có di tích Bến Rèn Nam Sơn thuộc xã Vĩnh 

Sơn, huyện Vĩnh Linh”. Trong thời gian tới, Sở VH,TT&DL sẽ tiếp tục trình xếp 

hạng cấp tỉnh đối với di tích khi có chủ trương mới của UBND tỉnh. 

8. Về nội dung “Cử tri huyện Triệu Phong mong muốn và đề nghị tỉnh 

quan tâm hỗ trợ để xây dựng, nâng cấp đền thờ Bác Hồ ở thôn Hà Xá, xã 

Triệu Ái; hỗ trợ kinh phí để xây dựng khu di tích Chúa Nguyễn Hoàng”. 

- Đối với di tích Ngõ nhà ông Phan Tường (Đền thờ Bác Hồ): Đây là địa 

điểm được Chi bộ thôn Hà Xá và Nhân dân thôn Hà Xá bí mật tổ chức lễ truy 

điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới danh nghĩa Lễ cầu an rằm tháng 8. Địa điểm lưu 

niệm sự kiện lịch sử này đã được UBND tỉnh Quảng Trị xếp hạng cấp tỉnh (theo 

Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996) với tên gọi Ngõ nhà ông Phan 

Tường. 

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hoá 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, di tích đã được đưa vào lộ trình đầu tư bảo 

tồn, tôn tạo năm 2022 với mức đầu tư 300 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 240 

triệu đồng, xã hội hoá 60 triệu đồng. Đề nghị UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo 

địa phương, đơn vị liên quan lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện. 

- Đối với di tích Chúa Nguyễn Hoàng: Di tích đã được xếp hạng quốc gia 

tại Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL ngày 20/6/2018 của Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, gồm 10 địa điểm di tích thành phần. 

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hoá 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, di tích đã được đưa vào lộ trình đầu tư bảo 

tồn, tôn tạo với mức đầu tư 700 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 560 triệu 

đồng, xã hội hoá 140 triệu đồng. Hiện nay, huyện Triệu Phong đang triển khai 

thực hiện nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia Các địa điểm liên quan đến dinh 

Chúa Nguyễn (1558-1626). 

Trên đây là Báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII của Sở VH,TT&DL Quảng Trị./. 

 
Nơi nhận:     
- HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ Sở; 

- Phòng QLDSVH, QLDL; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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