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các ngày Lễ lớn năm 2022 của tỉnh (Giai đoạn 1) 

 

 Năm 2022 là năm tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm các 

ngày lễ lớn. Việc tổ chức thực hiện được chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn 1 với 

trọng tâm là 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) và các hoạt động khác như: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí 

thư Lê Duẩn (07/4/1907 - 07/4/2022); Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”; 

Hội thảo khoa học lịch sử “Giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ năm 1972 

- nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”…Ngoài ra còn có các hoạt động 

kỷ niệm ngày giải phóng quê hương, đón nhận các danh hiệu của nhiều địa 

phương, đơn vị trong tỉnh. 

UBND tỉnh báo cáo kết quả của các hoạt động trong giai đoạn 1 như sau: 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Công tác tuyên truyền trên các phòng tiện thông tin đại chúng 

- Các cơ quan báo chí với chức năng, nhiệm vụ của mình đã phối hợp đăng 

tải thông tin tuyên truyền về hoạt động Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí 

thư Lê Duẩn; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đến nhân dân trong tỉnh, cả 

nước và bạn bè quốc tế: 

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phối hợp với VTV truyền hình trực 

tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 

ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; tổ chức truyền hình trực tiếp 

các chương trình: Chương trình sân khấu thực cảnh Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh 

Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông – 2022; phối hợp với 

các Đài Phát thanh – Truyền hình các tỉnh bạn tiếp sóng, thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh và trong cả nước.  

+ Báo Quảng Trị đã tổ chức xuất bản đặc san đặc biệt chào mừng kỷ niệm 

50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.  

+ Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều 

phóng sự, tin, bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm của tỉnh.  

- Tổ chức tốt họp báo, thông tin kịp thời đến với nhân dân trong cả nước và 

trong khu vực đến các hoạt động chính của Lễ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh 
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Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 

năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. 

- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động 

triển khai, bằng nhiều hình thức thiết thực đã tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ 

cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về những thành tựu 50 

năm xây dựng và phát triển của tỉnh nhà sau ngày giải phóng. 

1.2. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan: 

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL đã xây 

dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn thực hiện công tác tuyên 

truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2022; Hướng dẫn 

thực hiện công tác tuyên truyền Quý I và Quý II năm 2022; Đề nghị hỗ trợ công 

tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” - 

Quảng Trị 2022; Tuyên truyền Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và bảo 

vệ Thành cổ năm 1972 - nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”; Tuyên 

truyền Phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 

(1972 -2022)”…Đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên 

quan thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan với nhiều hình thức, tạo 

thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. 

Hoạt động tuyên truyền, cổ động được thực hiện đồng bộ, có điểm nhấn, tạo 

sức lan tỏa lớn trong toàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện thay 

mới hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; các hộ gia đình thực hiện 

treo cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh đường làn, ngõ xóm sạch đẹp. Đặc biệt, tại các trục 

đường chính dọc tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 9, trung tâm thành phố Đông Hà, 

trung tâm các huyện, thị xã đã đầu tư màn hình led, các cụm pa-nô tuyên truyền 

cổ động trực quan và trang trí cờ, hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào 

mừng Lễ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ kỷ niệm 50 năm 

Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ 

Thành cổ Quảng Trị, cụ thể: 

- Tại thành phố Đông Hà: thay mới 06 pa-nô tấm lớn; 62 cụm pa-nô 4 mặt, 

14 pa-nô 1 mặt,100 hộp đèn,1000 cờ phướn,100 băng rôn các loại,27 tin bài. Trên 

tuyến đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà đã thay 43 cụm hộp đèn với nội 

dung kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 47 năm Ngày giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước; 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự 

kiện 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị... 

- Tại các huyện, thị xã: treo 5000 cờ phướn, 3500 băng rôn các loại,600 pa-nô 

các loại; đăng tải 220 phóng sự,tin bài. 100% hộ gia đình, trụ sở cơ quan treo cờ Tổ 

quốc… 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động. 

2.1. Lễ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-

07/4/2022). 

a. Lễ dâng hoa kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn được 

tổ chức vào 7h00 ngày 07/4/2022 tại Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, 
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tỉnh Quảng Trị với sự tham dự của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, thành phố Đông Hà. 

Tại buổi Lễ, trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã bày tỏ 

lòng biết ơn vô hạn, đồng thời ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng 

vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây 

dựng đất nước.  

b. Lễ dâng hương và khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí 

thư Lê Duẩn  

Được tổ chức vào 7h30 ngày 07/4/2022 tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, 

huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.   

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

2 với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, nhằm bảo tồn những giá trị về cuộc đời hoạt 

động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị 

truyền thống cách mạng, xây dựng môi trường cảnh quan tương xứng với tầm vóc 

và giá trị di tích. Đây là một dự án quan trọng, có chọn lọc trong việc tôn tạo, 

xây dựng, bảo đảm việc tôn tạo tương xứng với giá trị của di tích, thân thế, sự 

nghiệp của Tổng Bí thư, thời gian dự kiến hoàn thành vào năm 2024. 

c. Chương trình sân khấu thực cảnh thực cảnh với chủ đề “Yêu lẽ phải - 

Trọng tình thương”  

Chương trình được tổ chức vào 20h ngày 07/4/2022, tại đình làng Bích La 

Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thu hút đông đảo 

cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham dự. Với thời lượng 120 phút, vở kịch được 

dàn dựng công phu, tái hiện lại cuộc đời của một người con ưu tú của quê hương 

Quảng Trị, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam và cũng là một 

người chồng, người cha đáng kính; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc, sự biết ơn 

vô hạn đối với nhà lãnh đạo kiệt xuất tiêu biểu của Việt Nam; qua đó góp phần 

tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc đối với thế hệ trẻ 

hôm nay. Chương trình quy tụ hơn 100 diễn viên đến từ ba miền, được phát sóng 

trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị. Lần đầu tiên tỉnh Quảng 

Trị tổ chức chương trình thực cảnh được thực hiện trong điều kiện không gian 

cảu một đình làng, đã tạo được sự mới mẽ trong nghệ thuật, ấn tượng tốt, thích 

thú đối với người xem 

2.2. Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự 

kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, với các chuỗi hoạt 

động: 

a. Tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật và Triển lãm 

các Tác phẩm đạt giải của các Văn nghệ sĩ tại Cuộc thi với chủ đề “Quảng Trị 

- 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”:  

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết, trao giải thưởng 

cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, 

đổi mới và phát triển” 1972 – 2022. Cuộc thi đã thu hút 77 tác giả  với 239 tác 

phẩm tham gia dự thi trong đó có 16 tác giả ở các tỉnh thành khác tham dự. 
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 Kết quả, Hội đồng chung khảo đã trao 29 giải, gồm: 5 giải A, 10 giải B và 

14 giải C ở các lĩnh vực (trong đó: Âm nhạc 6 giải, Văn học 8 giải, Văn nghệ dân 

gian 2 giải, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 1 giải, Nhiếp ảnh 4 giải, Mỹ 

thuật 5 giải, Sân khấu – Điện ảnh 3 giải). Các giải A gồm: Tập bút ký, phóng sự 

“Nơi đầu cầu liên Á” (Nguyễn Hoàn); “Bao giờ thuyền lại sang sông” (Lê Quang 

Thông - NSƯT Quốc Trọng); “Đêm trắng thời COVID-19” (Trương Minh Dự); 

“Bài ca Hướng Hóa” (Lê Anh); tập sách “Không ảnh” Quảng Trị (Hồ Thanh 

Thọ). 

b. Lễ khánh thành công trình Đập ngăn mặn sông Hiếu 

Lễ khánh thành được UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào ngày 28/4/2022. Công trình Đập 

ngăn mặn sông Hiếu có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng được khởi công xây 

dựng vào tháng 12/2018 và hoàn thành vào tháng 6/2021, thực hiện trên địa bàn 

huyện Cam Lộ và TP Đông Hà (Quảng Trị), có nhiệm vụ kiểm soát mặn, ngọt, 

cấp nước sản xuất cho hơn 1.200 ha đất nông nghiệp và 194 ha đất nuôi trồng 

thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người. Kết nối giao 

thông đồng bộ hai bên bờ sông Hiếu, tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát 

triển du lịch.  

c. Lễ khởi công xây dựng công trình Đường ven biển kết nối hành lang 

kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 

Lễ khởi công được tổ chức vào ngày 29/4/2022 tại xã Triệu Vân, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế 

Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài khoảng 55km, đi qua địa bàn các 

huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà, trong đó đầu tư 

giai đoạn 1 là 48km, bao gồm 2 đoạn. Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang 

kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài khoảng 55km, đi qua địa 

bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và TP. Đông Hà, trong đó đầu 

tư giai đoạn 1 là 48km, bao gồm 2 đoạn. Dự án Đường ven biển kết nối Hành 

lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư là 

2.060 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là hơn 1.643 tỷ đồng và ngân 

sách tỉnh là hơn 416,3 tỷ đồng.Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 – 2025. 

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Quảng Trị làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025.  

Khi dự án hoàn thành, cùng với hệ thống Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc 

- Nam, đường ven biển sẽ là hệ thống giao thông liên tỉnh tạo ra liên kết vùng về 

phát triển kinh tế biển; tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch từ các nước trên 

tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây về với biển; tăng cường củng cố quốc 

phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tạo quỹ đất, góp phần 

hình thành và phát triển các khu đô thị vệ tinh dọc hai bên tuyến từ TP Đông Hà 

về đến bờ biển Quảng Trị. 

d. Hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ năm 

1972 - nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển” 
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Hội thảo do Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh ủy Quảng Trị  tổ chức vào 

ngày 29/4/2022, tại thành Đông Hà. Hội thảo khoa học đã nhận hơn 100 báo cáo, 

tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy 

Trung ương và Bộ Quốc phòng; các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Trị, các địa 

phương; các sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài quân 

đội. Các tham luận đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc nhiều vấn đề 

liên quan đến chủ đề của Hội thảo. Hội thảo khoa học là dịp để toàn  Đảng, toàn 

dân và toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha, anh; 

tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kết quả của hội thảo 

góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự 

chủ và khát vọng hòa bình, nghị lực vượt qua mọi khó khăn cùng những thành tựu 

đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị; 

củng cố niềm tin và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn 

kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

e. Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” 

 Ngày 28/4/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị , 

UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội 

vụ tổ chức khai mạc triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. 

Triển lãm trưng bày 260 tài liệu lưu trữ quý, hiếm, gồm Châu bản, Mộc 

bản Triều Nguyễn - trong khối di sản Tư tiệu thế giới; tài liệu hành chính, bản 

đồ, họa đồ, hình ảnh thuộc Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam và các hình hảnh, 

tư liệu quan trọng do các cơ quan, ban ngành của tỉnh Quảng Trị sưu tầm, bảo 

quản được lựa chọn đưa ra trưng bày. Đây là tài liệu quan trọng, hết sức có ý 

nghĩa thể hiện vùng đất Quảng Trị với những lần thay đổi tên gọi, địa giới hành 

chính; lịch sử đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất cũng như quá trình xây 

dựng, phát triển của tỉnh Quảng Trị. Triển lãm cũng là dịp để thể hiện tình cảm, 

đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công trong công 

cuộc chiến đấu, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị, khơi dậy lòng tự hào về 

truyền thống yêu nước, quả cảm, kiên cường, gan dạ của người dân Quảng Trị 

trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. 

f. Trưng bày và triển lãm ảnh với chủ đề: “Quảng Trị- Bản hùng ca 

vang mãi” 

Chiều ngày 28/4/2022, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị 

phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Trưng bày và triển lãm ảnh với chủ 

đề: “Quảng Trị- Bản hùng ca vang mãi”. Triển lãm trưng bày 81 tác phẩm ảnh 

và 50 tài liệu, hiện vật lịch sử báo chí do Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Câu lạc 

bộ Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.Các tác phẩm ảnh, tài 

liệu, hiện vật được trưng bày đã tái hiện lại quá trình chiến đấu oai hùng, kiên 

cường, bất khuất trong những năm tháng lịch sử hào hùng của quân và dân ta. 

Đồng thời thể hiện sự đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân trong công 

cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương đất nước. 
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g. Lễ phát hành bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 

(1972 – 2022). 

Ngày 29/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh 

Quảng Trị tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 

(1972-2022). Sự kiện phát hành bộ tem nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã anh 

dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và ôn lại một trong những trang sử hào hùng 

của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ. Chủ 

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và ký phát hành bộ tem. Cùng tham dự sự 

kiện có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bộ ngành TW, lãnh 

đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh. 

h. Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 

81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị:  

Được tổ chức long trọng vào 20h ngày 29/4/2022 tại quảng trường Trung 

tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 – 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị và các Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh bạn.  

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát thành 

tựu sau 50 năm tỉnh nhà giải phóng, nâng cánh niềm tin, niềm tự hào trong mỗi 

người dân Quảng Trị; tổng kết, khẳng định những tựu to lớn của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân Quảng Trị đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã 

hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sau 50 năm giải 

phóng tỉnh; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định rõ hơn tiềm năng, thế 

mạnh và khó khăn, thách thức của tỉnh, làm cơ sở để xây dựng định hướng phát 

triển trong thời gian tới. Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được đồng chí 

Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước phát biểu và trao tặng 

Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

tỉnh Quảng Trị.  

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” do 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức. Chương 

trình gồm 3 nội dung chính: Mùa Xuân giải phóng; Dòng sông hoa đỏ; Khát vọng 

hòa bình - Quảng Trị ngày mới. Chương trình nghệ thuật đã khắc họa sinh động, 

rõ nét về mảnh đất và con người Quảng Trị Anh hùng từ trong chiến tranh đến 

hiện tại hòa bình và vươn lên phát triển. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo 

hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị.  

Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, được lãnh đạo Trung ương 

đánh giá cao và để lại ấn tượng sâu đậm đối với đại biểu khách mời các tỉnh, 

thành phố trên cả nước, đại biểu quốc tế, cán bộ và nhân dân trong tỉnh.  

i.  Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”  

Vào lúc 7 giờ ngày  30/4/2022, tại Kỳ đài phía Bắc Di tích quốc gia đặc 

biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã diễn ra Lễ Thượng cờ “Thống nhất non 

sông” 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 

https://thanhnien.vn/giao-duc/
https://thanhnien.vn/van-hoa/
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(01/5/1972 – 01/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ 

Quảng Trị. Năm nay, quy mô lễ Thượng cờ được tổ chức lớn hơn, thu hút không 

chỉ quân và dân Quảng Trị mà còn thu hút nhiều tổ chức, cá nhân cả nước về 

tham dự. Chương trình nghệ thuật được xây dựng công phu, có đổi mới sáng 

tạo, công tác trang trí khánh tiết được quan tâm chú trọng tạo được ấn tượng tốt 

đối với đại biểu, người dân và du khách. Chương trình được truyền hình trực 

tiếp trên sóng QRTV và được tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình của các tỉnh 

khác. 

Sau phần Lễ Thượng cờ là chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham 

gia của 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính, 

gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức; Công nhân; Cựu Chiến binh; Mặt trận 

TQVN tỉnh; Đoàn Thanh niên; Phụ nữ; Nông dân và hai huyện Vĩnh Linh, Gio 

Linh; mỗi khối có 81 người. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho cán bộ, 

nhân dân về ý nghĩa to lớn của sự kiện 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước, 50 năm giải phóng Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến 

đấu bảo vệ Thành cổ; đồng thời biểu dương sự lớn mạnh và trưởng thành các lực 

lượng vũ trang, các cấp, các ngành của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới và phát triển. 

j.  Giải đua thuyền “Thống nhất non sông”  

Giải Đua thuyền truyền thống, Đại hội Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Trị 

lần thứ 8 là một hoạt động trong Kế hoạch kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2022. 

Ban Tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công 

an tỉnh, Sở Giao thông vận tải trong việc bố trí lực lượng bảo vệ, phân luồng giao 

thông, tổ chức đường đua; bố trí flycam ghi hình tường thuật trực tiếp phục vụ 

nhân dân và phục vụ công tác giám sát của trọng tài.  

Giải đua thuyền truyền thống năm 2022 với sự tham gia của 15 đội thuyền 

đua nam, nữ đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị, với 200 vận 

động viên, tranh tài ở 5 nội dung: 1.000 m và 2.000m thuyền nam, 1.000m và 

2.000m thuyền nữ, 2.000 m thuyền hỗn hợp nam, nữ đã diễn ra an toàn, sôi nổi 

thu hút đông đảo người dân tham gia. Các đội thi đấu với tinh thần trách nhiệm 

cao, không có sự tranh chấp, vui vẻ, phấn khởi. 

Kết quả xếp hạng toàn đoàn: giải Nhất - huyện Triệu Phong (2HCV, 

1HCB, 1HCĐ); giải Nhì - huyện Vĩnh Linh (2HCV, 1HCB); giải Ba– Thị xã 

Quảng Trị (1HCV, 2HCB, 1HCĐ). 

k. Lễ khởi động dự án Khu công nghiệp Quảng Trị - VSIP 

Vào lúc 09h00, ngày 30/4/2022, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công 

ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị tổ chức Lễ khởi động dự án Khu công 

nghiệp Quảng Trị. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chấp 

thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định thành 

lập Khu công nghiệp cho Công ty TNHH Liên doanh Phát triển Quảng Trị. Khu 

công nghiệp Quảng Trị rộng 481ha, với tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỉ đồng, giai 

đoạn phát triển ban đầu gồm 97 ha. Dự án được triển khai nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị trong hành lang kinh tế Đông - Tây, nối Việt 
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Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar. Dự án do Liên doanh các nhà đầu tư gồm 

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (“VSIP 

JV”), Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa (Công ty thuộc Tập đoàn Amata 

của Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. 

l. Lễ Khánh thành Hệ thống chiếu sáng và âm thanh Nghĩa trang liệt sĩ 

Quốc gia Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến 

Hải và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị: 

Lễ khánh thành được tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tổ chức vào 20h ngày 30/4/2022 tại Nghĩa trang 

Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. 

Công trình Hệ thống chiếu sáng và âm thanh Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia 

Trường Sơn, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải và Di tích 

Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị có trị giá 60 tỉ đồng, thực hiện bằng nguồn 

vốn xã hội hóa do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tài trợ, cùng với sự ủng hộ của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quy mô các công trình gồm đầu tư xây dựng hệ thống 

âm thanh, chiếu sáng cảnh quan và mỹ thuật - kiến trúc công trình bằng công 

nghệ đèn Led nhằm nâng cao chất lượng, mỹ thuật và tiết kiệm năng lượng. Hệ 

thống ánh sáng và âm thanh được điều khiển bằng công nghệ thông minh từ tủ 

điện IOT, qua phần mềm điều khiển trên máy tính. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc 

gia Trường Sơn, hệ thống chiếu sáng được đặt tại khu vực tượng đài trung tâm, 

nhà chuông, nhà tưởng niệm liệt sĩ, cổng chính, nhà tưởng niệm Bác Hồ, đền thờ 

Bến Tắt; hệ thống âm thanh được bố trí từ cổng đến tượng đài trung tâm, lối đi 

vào các khu tưởng niệm, nhà tưởng niệm.Tại Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ 

Hiền Lương - Bến Hải, hệ thống chiếu sáng đặt tại cầu Hiền Lương, Kỳ đài Hiền 

Lương, tượng chiến sĩ Công an bảo vệ giới tuyến, Nhà trưng bày "Vĩ tuyến 17 và 

khát vọng thống nhất", Nhà liên hợp... Hệ thống âm thanh được bố trí từ khu vực 

bờ Bắc và trên cầu Hiền Lương. 

3. Công tác triển khai hoạt động ở các đơn vị, địa phương. 

Trên cơ sở Kế hoạch 31/KH-UBND, các Sở, Ban ngành, đoàn thể và các 

địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực 

hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

Trong đợt này, các huyện: Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, thành phố 

Đông Hà, thị xã Quảng Trị kỷ niệm 50 năm giải phóng. Nhiều hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, giao lưu gặp gỡ, đền ơn 

đáp nghĩa đã được các đơn vị, địa phương tổ chức với nhiều hình thức phong 

phú, sôi nổi tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân 

dân.  

 

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động làm việc với các Ban, bộ, ngành 

trung ương tranh thủ ý kiến để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 

các ngày lễ lớn năm 2022 làm việc với Ban Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước để 

mời lãnh đạo Đảng tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm 

Giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành 

cổ. 

Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của các Ban, Bộ ngành Trung 

ương: Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT, Đài THVN, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, 

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học lịch sử quân sự, Cục nghệ thuật biểu 

diễn, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam... 

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị đã được thực hiện khá chu đáo, các cơ 

quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm 

túc nhiệm vụ được phân công nên việc triển khai các hoạt động hoàn toàn chủ 

động, đạt kết quả tốt. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, có những 

điểm mới, nổi bật trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan, công tác tuyên 

truyền thông tin đại chúng của các đơn vị như Sở VHTT&DL, Đài PTTH tỉnh, 

Báo Quảng Trị, Sở Thông tin và Truyền Thông đã đem đến cho nhân dân cả nước 

và bạn bè quốc tế những thông tin kịp thời hữu ích về các hoạt động lễ của tỉnh 

năm 2022. 

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 ( giai đoạn 1) đã được 

tổ chức thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra, đã 

tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn tỉnh, thực sự là một đợt sinh hoạt văn hóa – xã 

hội, chính trị rộng lớn, được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích 

cực, tạo nên một không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; tạo 

được ấn tượng sâu sắc trong Nhân dân và bạn bè trong và ngoài nước. Được 

lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các tỉnh, 

thành phố và nhân dân, du khách trong nước và quốc tế ghi nhận đánh giá cao, 

qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Trị; 

giúp cho nhân dân Quảng Trị thêm hiểu biết và tự hào về truyền thống lịch sử 

quê hương, khơi dậy, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân phát huy truyền thống 

cách mạng, tiềm năng và lợi thế, tích cực thi đua lao động, sản xuất, học tập, xây 

dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.   

Chương trình Hội thảo khoa học “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới 

và phát triển, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự 

kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị được tổ chức chu đáo, 

đã ôn lại truyền thống hào hùng và tôn vinh, ghi nhận những chiến công hiển 

hách của quân và dân cả nước nói chung, của tỉnh Quảng Trị nói riêng trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến dịch giải phóng 

Quảng Trị năm 1972 và trong quá trình kiến thiết, xây dựng quê hương, cũng 

như quảng bá mảnh đất và con người Quảng Trị với bạn bè gần xa.  

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 

ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và đón nhận Huân chương Hồ 

Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng được tổ chức gọn nhẹ, nghiêm trang, 

trọng thể, theo đúng nghi thức Nhà nước và gây được cảm xúc. Ngoài khách 
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mời của tỉnh còn có đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia. Chương trình nghệ 

thuật đặc biệt "Khát vọng Quảng Trị" được thể hiện hoành tráng, xúc động, để 

lại ấn tượng, cảm xúc sâu sắc trong nhân dân cả tỉnh cũng như bạn xem truyền 

hình cả nước, góp phần quan trọng cho sự thành công của lễ kỷ niệm 50 năm 

ngày giải phóng Quảng Trị, quảng bá hình ảnh Quảng Trị anh dũng kiên cường 

trong kháng chiến và đang phát triển đi lên cùng với bạn bè cả nước. 

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non song” kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng 

tỉnh Quảng Trị, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước được tổ chức trọng thể, trang trọng, có ý nghĩa. Lễ Thượng cờ được tổ chức 

kết hợp với và diễu binh, diễu hành và khai mạc ngày hội đua thuyền "Thống nhất 

non sông" đã tạo nên không khí sôi động của hoạt động lễ hội. 

Ngoài ra, các hoạt động, sự kiện bên lề đã góp phần tạo không khí vui 

tươi, sôi nổi cho lễ hội.  

Công tác đón tiếp đại biểu: Việc soát xét để đề xuất mời khách dự các 

hoạt động kỷ niệm đã được chuẩn bị chu đáo. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị 

liên quan, UBND tỉnh đã tổng hợp, rà soát và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quyết định khách mời dự các hoạt động. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động, khắc phục khó khăn 

về nhân lực, phương tiện, tổ chức đón tiếp đại biểu về tham dự các hoạt động Kỷ 

niệm chu đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt. Nhìn chung, việc phục vụ các đoàn 

khách mời và kể cả khách phát sinh đã được thực hiện chu đáo, thể hiện được 

lòng tri ân và mến khách. Các đoàn đại biểu hài lòng với công tác đưa đón, phục 

vụ. 

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn 

trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đã được các đơn vị, địa phương phối 

hợp thực hiện tốt. 

Sau khi kết thúc các hoạt động của giai đoạn 1, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời có 

thư cảm ơn các đại biểu tham dự các hoạt động Lễ; các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để các sự kiện được tổ chức thành công. UBND 

tỉnh đã sơ kết, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích 

đóng góp vào thành công chung của các hoạt động giai đoạn 1. 

Tóm lại, có thể khái quát quá trình triển khai thực hiện và kết quả hoạt 

động Kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2022 của tỉnh (Giai đoạn 1) là: “Chủ động, 

linh hoạt, chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối, thành công tốt đẹp”.  

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Thành công của các hoạt động Kỷ niệm là nhờ sự giúp đỡ, chỉ đạo kịp 

thời của các cơ quan Trung ương, nhất là Bộ VH,TT&DL; sự chỉ đạo sát sao của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022 của 

tỉnh, sự quyết tâm của Ban Tổ chức Lễ; Có sự chuẩn bị chu đáo, huy động sức 

mạnh tổng hợp, sự thống nhất hành động của các cấp, các ngành và sự tham gia 

tích cực của đông đảo nhân dân. 
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- Sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí, thông qua các hoạt 

động truyền thông, đã góp phần quan trọng cho các hoạt động Lễ Kỷ niệm thành 

công. 

- Công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch của tỉnh được tiến hành sớm để 

tạo sự chủ động cho các đơn vị triển khai thực hiện. Kế hoạch cụ thể, rõ ràng, 

tránh đến mức tối đa việc chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi nội dung. 

- Có sự phân công chi tiết, cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót  nhiệm 

vụ, đặc biệt là việc phân công trong lãnh đạo, chỉ đạo theo từng  phần việc liên 

quan đến từng đơn vị, đồng thời chủ động, kiểm tra giám sát đôn đốc theo kế 

hoạch, chấn chỉnh khi phát sinh các nội dung ngoài kế hoạch. 

- Quá trình triển khai thực hiện các cơ quan, đơn vị, cá nhân thường 

xuyên báo cáo tiến độ công việc, kịp thời xin ý kiến điều chỉnh nếu cần thiết, 

tuân thủ tuyệt đối ý kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, đặc biệt chủ động giải 

quyết linh hoạt những nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong quá trình triển khai các 

hoạt động Lễ. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động Kỷ niệm các ngày Lễ lớn 

năm 2022 của tỉnh (Giai đoạn 1), UBND tỉnh xin báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTTDL; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- BCĐ các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- BTC các ngày lễ lớn năm 2022 tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn; 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX. 

  

TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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