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  UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:146/BC-VH&TT 

V/v hoàn thành Đề án Xây dựng các sản 

phẩm Du lịch  

Thị xã Quảng Trị, ngày 04  tháng 05 năm 2020 

 

             

Kính gửi: UBND thị xã Quảng Trị. 

 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã, chỉ đạo của UBND thị xã về việc xây 

dựng “Đề án Xây dựng các sản phẩm Du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”, qua quá trình triển khai thực hiện, Phòng Văn hóa 

và Thông tin thị xã báo cáo tóm tắt kết quả như sau: 

1. Tình hình triển khai xây dựng Đề án: 

Căn cứ quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND thị xã Quảng 

Trị về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng các 

sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030” và nhiệm vụ được UBND thị xã giao, tháng 3/2019, Phòng VH&TT thị xã đã 

ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà 

Nẵng để tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án. Sau 5 tháng tổ chức triển khai nghiên 

cứu, đến tháng 8/2019, dự thảo đề án lần 1 hoàn thành.  

Sau khi dự thảo đề án hoàn thành, Phòng VH&TT đã tham mưu UBND thị xã 

tổ chức nhiều lần lấy ý kiến về đề án. Trong đó, có 2 lần lấy ý kiến với thành phần 

rộng rãi gồm 57 tổ chức và cá nhân bằng cả 2 hình thức: tổ chức hội nghị và lấy ý 

kiến bằng văn bản. Hai (2) lần lấy ý kiến với thành phần gồm 37 tổ chức và cá nhân 

cũng với 2 hình thức tổ chức hội nghị và lấy ý kiến bằng văn bản. Ngoài ra, UBND 

thị xã đã tổ chức 02 phiên làm việc, cho ý kiến về đề án. 

Trong quá trình lấy ý kiến, có nhiều ý kiến tham gia sâu sắc, tâm huyết và đầy 

trách nhiệm, với mong muốn đề án sẽ là 1 cơ sở khoa học, là 1 căn cứ để tổ chức các 

hoạt động du lịch, góp phần vào sự phát triển du lịch thị xã trong thời gian tới. Các ý 

kiến tham gia đề án được đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình cụ thể trước khi sữa chữa.  

Đơn vị tư vấn đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia vào đề án. Những 

những nội dung nào tiếp thu đưa vào đề án, hướng sữa chữa như thế nào, nội dung 

nào không thể đưa vào đề án, lý do tại sao không đưa vào đề án đều được đơn vị tư 

vấn tổng hợp, báo cáo rõ bằng văn bản và giải trình trước hội nghị lấy ý kiến. 
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Đến nay, qua nhiều lần tiếp thu, chỉnh sữa, đề án “Xây dựng các sản phẩm du 

lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã hoàn 

chỉnh.  

Sản phẩm gồm:  

- Báo cáo tổng hợp đề án gồm 139 trang 

- Báo cáo tóm tắt đề án (gọi là đề án theo thể thức văn bản nhà nước) gồm 23 

trang, phụ lục 9 trang. 

2. Đánh giá về đề án: 

Đề án đã bám sát và thực hiện đúng nội dung theo đề cương đã được UBND thị 

xã phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND thị xã 

Quảng Trị về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Xây 

dựng các sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. Có thể đánh giá khái quát như sau: 

Về nội dung:  

- Đây là 1 đề tài khoa học đầu tiên nghiên cứu về Du lịch thị xã Quảng Trị, sử 

dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, cụ thể, khách quan và chi tiết do 

các nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng các đề án về du lịch thực 

hiện. 

- Đề tài nghiên cứu đã nêu rõ thực trạng, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế tài 

nguyên du lịch của thị xã, đồng thời đã chỉ ra được những khó khăn, hạn chế của Du 

lịch thị xã.  

- Đề án đã đề ra các phương án xây dựng các sản phẩm du lịch trên địa bàn thị 

xã phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và các vùng phụ cận. 

Các phương án xây dựng các sản sản phẩm du lịch có tính khả thi. 

- Những giải pháp được đề ra trong đề án có chiều sâu và sát hợp với điều kiện 

và tình hình thực tiễn của thị xã.  

Về thời gian: Do những lý do chủ quan cũng như khách quan, nên việc hoàn 

chỉnh đề án kéo dài so với kế hoạch đề ra. 

3. Kiến nghị đề xuất: 

3.1. Đây là 1 đề án được nghiên cứu công phu, được nhiều lần tổ chức lấy ý 

kiến và nhiều người tham gia ý kiến, được tiếp thu, giải trình và tổ chức chỉnh sữa 

nghiêm túc, thời gian kéo dài, đến nay nội dung đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Kính đề nghị UBND thị xã xem xét phê duyệt thông qua để triển khai thực hiện. 
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3.2. Đề án này là 1 đề tài nghiên cứu khoa học, mang tính nghiên cứu, gợi mở, 

định hình các sản phẩm du lịch trên cơ sở tài nguyên du lịch hiện có và điều kiện thực 

tế của địa phương. Sau khi đề án này được phê duyệt, sẽ có các Kế hoạch triển khai 

thực hiện đề án (như là Kế hoạch sản xuất kinh doanh) cho từng năm, từng kỳ và từng 

sản phẩm du lịch cụ thể.  

- Đề án sẽ được triển khai thực hiện trong 1 thời gian dài, với nhiều sản phẩm 

du lịch khác nhau. Với quan điểm là xã hội hóa các dự án đầu tư và tổ chức thực hiện 

các sản phẩm du lịch, việc tổ chức hoạt động du lịch sẽ do các doanh nghiệp thực 

hiện. Do đó, quá trình triển khai thực hiện đề án phụ thuộc vào cách thức, quy mô đầu 

tư từ các doanh nghiệp, nên khó xác định cụ thể để phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước (NSNN). Do vậy, khi có dự án được phê duyệt, cơ quan tham mưu sẽ đề xuất 

nguồn vốn NSNN cho từng sản phẩm cụ thể để UBND thị xã trình HĐND thị xã 

quyết định bố trí theo từng năm, hoặc tổng hợp bố trí theo lộ trình trung hạn. Các 

khoản phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được bố trí trong kinh 

phí hàng năm của theo kế hoạch. 

Với những lý do đó, Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị UBND thị xã 

không nhất thiết phải trình Hội đồng nhân dân thị xã để ban hành nghị quyết về đề án. 

Trân trọng kính báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Vũ 
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