
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v giải trình bổ sung nội dung đề xuất 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích Chùa Tiên - Giếng Tiên, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 
 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh quy 

định tại Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh; 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 156/TTr-SVHTTDL ngày 09/12/2019 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

Chùa Tiên - Giếng Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Văn phòng 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh có quy định: “1. Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch 

di tích đã được phê duyệt, sự xuống cấp của di tích và khả năng bố trí kinh phí 

đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn kinh phí 

khác theo quy định của pháp luật về đầu tư và đầu tư công, Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích quyết định 

việc lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và lựa chọn 

chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích”. 

Tuy nhiên, Tờ trình trên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa làm rõ 

sự xuống cấp của di tích và khả năng bố trí kinh phí đầu tư để có cơ sở xem xét 

về sự cần thiết, tính khả thi trong việc lập, thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích Chùa Tiên - Giếng Tiên, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

Để có đủ cơ sở xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích trên, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố bổ sung 

nội dung Tờ trình bảo đảm theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định 

số 166/2018/NĐ-CP./. 
 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTCN, TH, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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