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TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án:Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt 

quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị 

--- 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về 

việc cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng 

Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ 

Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ. 

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Bảo tàng Thành Cổ nhằm góp phần giữ gìn, 

tôn vinh và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, 



 

2 
 

  

phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho các thế hệ 

trẻ, đồng thời tạo một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng về truyền thống 

văn hóa, lịch sử liên quan đến Thành Cổ Quảng Trị và chiến tích 81 ngày đêm 

bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị. 

3. Quy mô đầu tư: 

Xây dựng Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị với quy mô 3 tầng, diện tích sàn 

xây dựng khoảng 2.100m2. Trong đó: tầng trệt trưng bày mô hình tái hiện trận 

chiến 81 ngày đêm tại thành Quảng Trị kết hợp với không gian trải nghiệm, tầng 

1 là tầng trưng bày các bức tranh, ảnh và hiện vật theo các chủ đề, tầng 2 là 

không gian trải nghiệm ngoài trời. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành văn hóa và người dân. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm 

tỷ đồng). 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị - nơi lưu giữ, bảo quản và trưng bày rất 

nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với Thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch 81 

ngày đêm lịch sử năm 1972, được xây dựng từ năm 2002, từ khi hoàn thành và 

đưa vào sử dụng đến nay đã trở thành một địa điểm không thể thiếu trong hành 

trình tham quan Thành cổ Quảng Trị. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, công 

trình Bảo tàng Thành cổ ngày càng bộc lộ nhiều bất cập: Kiến trúc của nhà trưng 

bày thô cứng về hình khối, không thể hiện ngôn ngữ kiến trúc và không ăn nhập 

với không gian Thành cổ; Nội thất và không gian trưng bày bố trí thiếu cân đối, 

bất hợp lý, chật chội kể cả đường dẫn lẫn các phòng trưng bày đã dẫn đến quá 

tải khi những đoàn khách có số lượng đông. Mặt khác, với quy mô nhỏ, không 

gian trưng bày còn hạn chế nên rất nhiều di vật liệt sĩ sưu tầm được trong nhiều 

năm qua không thể đưa vào trưng bày vì không có không gian và thiết bị.  

Mặt khác, từ đó đến nay do khó khăn về ngân sách nên chưa có sự đầu tư 

nâng cấp, nên đã xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến công 

tác bảo quản tư liệu trưng bày. Thực trạng trên là mối băn khoăn của cán bộ, 

nhân dân trong và ngoài tỉnh và du khách, đặc biệt là các cựu chiến binh về tầm 

vóc của Bảo tàng so với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị 

xã Quảng Trị. Do đó, việc đầu tư xây dựng và thiết lập mới một không gian mới 

cho Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị là hết sức cần thiết. 
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Nghị quyết Đại hội Đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 

2020 (Mục 2.2.3 về Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm 2016- 2020) và 

Chương trình hành động số 26-CTHĐ/TU ngày 15/6/2016 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (mục 6 về Chương trình huy động vốn đầu tư phát 

triển toàn xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị) đã xác định xây 

dựng Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị là dự án trọng điểm cần tập trung ưu tiên. 

Tuy nhiên, do ngân sách còn khó khăn nên trong thời kỳ từ 2016 – 2020, công 

trình Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng. 

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 – 2025 và 

Chương trình hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 15/01/2021 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, định 

hướng đến năm 2030 tiếp tục xác định nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia 

đặc biệt Thành cổ Quảng Trị là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên. 

Việc khởi công triển khai công trình nói trên vào năm 2022 sẽ là một sự 

kiện hết sức có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo 

vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị (1972 - 2022), đồng thời Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2022). Vì vậy, sau khi tổ chức khảo sát và có sự 

thống nhất giữa các Sở, ngành liên quan và lãnh đạo thị xã Quảng Trị; ngày 

25/02/2021, UBND tỉnh có Công văn số 634/UBND-VX giao Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BCH Quân sự tỉnh, 

UBND thị xã Quảng Trị, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh, đơn vị tư vấn, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh phương án đầu tư Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị; phấn đấu 

hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng công trình nhân dịp kỷ niệm 75 

năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) và 50 năm sự kiện 81 

ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị (1972 – 2022) 

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1729/UBND-CN về việc giao 

nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tôn tạo, nâng cấp 

Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành 

cổ.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ 

Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ với sự tham gia của các Sở, Ban 

ngành liên quan. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, hoàn 

chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo ý kiến kết luận của Hội 

đồng thẩm định ngày 06/05/2021, hồ sơ đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư 

công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO  
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1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng 

Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. 

 (Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia 

Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục: Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị./. 

 

 

Nơi nhận:        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;           CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Sở VHTT&DL; 

- Lưu VT, CN, VX. 

 

 

        Võ Văn Hưng            
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