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TỈNH LẠNG SƠN  

 

Số:         /QĐ-UBND        

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích công trình  

Tu bổ di tích đền Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/ 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

Căn cứ Công văn số 2187/BVHTTDL-DSVH ngày 12/6/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích Đền Cửa Nam, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn tại Tờ trình số  

151/TTr-UBND  ngày 24/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích công trình Tu 

bổ di tích đền Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn như sau: 

1. Tên công trình: tu bổ di tích đền Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Địa điểm: đường Cửa Nam, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn. 

3. Chủ đầu tư: UBND phường Chi Lăng. 

4. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: Công ty cổ phần 

Tư vấn và Phát triển văn hóa Xứ Lạng. 

5. Nội dung chính của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

5.1. Hiện trạng di tích 
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Di tích đền Cửa Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di 

tích quốc gia năm 2013. Trải qua thời gian dài tồn tại, ngôi đền đã được tu sửa, 

xây dựng lại nhiều lần. Do ảnh hưởng của yếu tố thời gian và thời tiết nên hiện 

nay di tích đền Cửa Nam đã xuống cấp nghiêm trọng như: hệ thống mái đã bị 

mục nát, hư hỏng nặng, toàn bộ phần tường bao quanh đã bị rạn nứt, rêu mốc, có 

nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách thập phương 

đến tham quan, hành lễ, cụ thể như sau:  

- Hệ thống vì kèo, xà gồ mái được làm bằng gỗ đã xuống cấp trầm trọng, 

nhiều vị trí mối mọt, gây hiện tượng võng mái thấm dột xuống phía dưới. 

- Tường nhà sơn màu vàng kem đã bị bạc, rêu mốc xuống màu, nhiều vị 

trí tường bị mục vữa xảy ra hiện tượng thấm dột ẩm tường. 

- Kiến trúc cột, câu đầu bằng xi măng giả gỗ, sơn màu giả gỗ bị bạc màu. 

- Gạch ốp chân tường, lát nền bị xước, bong tróc, nứt vỡ, không đồng bộ.  

- Gạch ốp các ban thờ nứt vỡ, không đồng bộ. Toàn bộ các vị trí bệ đặt 

tượng đều bị thấp khó khăn trong việc sử dụng, trên thực tế phải đặt các bệ đặt 

tượng phụ bổ sung để tăng chiều cao cho tượng. 

- Toàn bộ hệ thống cửa đi được làm bằng gỗ, sơn dầu công nghiệp đều bị 

bạc màu.  

- Cột biểu: hiện trạng vẫn sử dụng tốt, sơn cột bị bạc màu. 

- Bộ mái, bờ nóc mái: tại bờ dải đầu hồi mái có Nghê chầu đôi bên. Trên 

hai đầu hồi có hình "Phượng hí cầu", đỉnh mái chính giữa có đắp "Lưỡng Long 

Chầu Nhật" cùng con kìm hai bên đầu hồi. Hiện trạng đang bị xuống cấp, hư 

hỏng nặng do phần kết cấu mái bằng gỗ, mái lợp ngói màu đỏ bị võng xảy ra 

hiện tượng bờ nóc mái, tường thu hồi bị nứt thấm dột xuống bên trong nhà. 

- Bức Đại tự: được đắp nổi kiểu cuốn thư đặt phía trên cửa chính điện, 

cuốn thư nền đỏ với 04 chữa Hán - Nôm màu đen "Tứ phủ linh từ". Hiện trạng 

vẫn còn sử dụng tốt, sơn bị bạc màu. 

- Hình chữ Thọ tròn: đắp nổi hai bên hiên lối vào cửa phụ vào đền. Hiện 

trạng vẫn còn sử dụng tốt, sơn bị bạc màu. 

- Tượng hộ pháp: bố trí 02 bên đầu tường thu hồi, sát vị trí 02 cột biểu 

được đắp bằng vữa xi măng, tượng bị bong tróc và bạc màu. 

- Các bức hoành phi và câu đối ở các cung được làm bằng gỗ chạm khắc 

nghệ thuật sơn son thiếp vàng, chữ màu đen, hiện trạng vẫn còn sử dụng tốt, tận 

dụng sử dụng lại.  

5.2. Mục tiêu của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình di tích Đền Cửa Nam nhằm 

thực hiện ngày càng tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích đã 

xếp hạng cấp Quốc gia và đáp ứng nhu cầu tham quan, hành lễ của Nhân dân địa 

phương và du khách thập phương. 
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5.3. Quan điểm, nguyên tắc bảo quản tu bổ phục hồi di tích 

- Căn cứ Luật Di sản văn hóa, các nguyên tắc bảo tồn di tích kiến trúc. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, xây dựng và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Tu bổ di tích đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn giá trị kiến trúc nghệ thuật, 

đảm bảo tồn tại lâu dài, chống lại các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội 

và môi trường. Kết hợp công tác bảo tồn với công tác tôn tạo di tích nhằm nâng 

cao giá trị của di tích, đảm bảo phù hợp, hài hòa với cảnh quan xung quanh, môi 

trường, điều kiện kinh tế - xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

5.4. Đề xuất các hạng mục tu bổ và xây dựng mới 

* Phần phá dỡ: 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống vì kèo, xà gỗ mái bằng gỗ, mái ngói. 

- Phá dỡ hệ thống cột bê tông tròn sơn màu giả gỗ đã bị bong tróc, bạc màu. 

- Cạo toàn bộ lớp trát vữa tường trong và ngoài nhà. 

- Phá dỡ mảng tường trục (3) để làm cửa, kích thước phá dỡ (1200 x 

2230) mm. 

- Phá dỡ chân tường ốp gạch cao cách sàn 900mm. Phá dỡ nền nhà lát 

gạch đỏ kích thước 400 x 400 mm, nền khu vực chiếu lễ cao cách sàn 200 mm 

lát gạch hoa văn màu xanh kích thước 400 x 400 mm, mặt ban thờ cung Công 

Đồng, cung Trần Triều, cung Sơn Trang lát gạch đỏ kích thước 400 x 400 mm. 

- Tháo dỡ bộ mái, bờ nóc mái: tại bờ dải đầu hồi mái có Nghê chầu đôi 

bên. Trên hai đầu hồi có hình "Phượng hí cầu", đỉnh mái chính giữa có đắp 

"Lưỡng Long Chầu Nhật" cùng con kìm hai bên đầu hồi.  

- Phá dỡ bàn thờ bán thiên phía bên phải cửa đền. 

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện bị hư hỏng, đường điện chạy nổi. 

* Phần cải tạo, sửa chữa: 

(1) Tường trong và ngoài nhà: 

- Đổ lại toàn bộ hệ thống cột bê tông trục (1S)(2)(3)(4S) để đỡ hệ thống vì 

kéo bê tông cốt thép mái; vì kèo, cột đắp hoa văn trang trí; cột, vì kèo bả matít 

sơn màu giả gỗ, sơn 4 nước (01 nước lót, 01 nước màu, 01 nước sơn tạo vân, 01 

nước sơn phủ bóng). 

- Xây lại hệ thống cột tròn, đổ bê tông câu đầu ngoài nhà, bả matít sơn 

màu giả gỗ, sơn 4 nước (01 nước lót, 01 nước màu, 01 nước sơn tạo vân, 01 

nước sơn phủ bóng). 

- Trát lại toàn bộ hệ thống tường, thu hồi trong và ngoài nhà. Sơn lại toàn 

bộ diện tích trong và ngoài nhà: bả matit, sơn màu vàng kem, sơn 3 nước (01 

nước lót, 02 nước màu). 
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- Xây mới vị trí tường trục (C') kích thước (250x250)mm, tường sơn màu 

vàng kem, sơn 3 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 

- Xây mới vị trí tường trục (B) kích thước D4(770x1850)mm, tường sơn 

màu vàng kem, sơn 3 nước (01 nước lót, 02 nước màu). 

(2) Nền nhà và bục tượng: 

- Nền lát gạch đất nung màu đỏ kích thước (500x500)mm, màu đỏ. 

- Mặt bàn đặt bục tượng khu vực cung Công Đồng, cung Trần Triều, cung 

Sơn Trang làm mới đổ BTCT dày 10cm, bên trên bục đặt tượng trát vữa xi măng 

M75 dày 15mm, sơn 3 nước màu vàng kem (01 nước lót, 02 nước màu). 

(3) Cửa sổ, cửa đi:   

- Tận dụng toàn bộ hệ thống cửa đi D1(770x2820) mm, D2(3080x2820) 

mm được làm bằng gỗ, phủ bóng PU và sơn lại màu cánh gián. 

- Làm mới cửa đi D5(1200x2230)mm, cửa làm bằng gỗ, theo kết cấu cửa 

hiện trạng D1, D2, cửa phủ bóng mờ PU, sơn màu cánh gián. 

(4) Hệ thống mái: 

- Hệ thống mái bao gồm:  

+ Rường, Đấu thượng, Cột trốn, Câu đầu... làm bằng bê tông cốt thép đắp 

hoa văn trang trí, bả matít sơn màu giả gỗ, sơn 4 nước (01 nước lót, 01 nước 

màu, 01 nước sơn tạo vân, 01 nước sơn phủ bóng). 

+ Thượng Lương kích thước (220x200)mm, Hoành kích thước 

(120x120)mm cách đều A=400mm, Rui gỗ kích thước (20x120)mm cách đều 

A=100mm, Xã thể hoành kích thước (150x150)mm, Chân Rui kích thước (50x50) 

mm, Lá mái rộng 250mm dày 30mm, diềm mái kích thước (130x150x25)mm, ván 

dong dày 60mm, tàu mái kích thước (80x200)mm... làm bằng gỗ phủ bóng mờ PU 

sơn màu cánh gián. 

+ Mái lợp mới bằng ngói Mũi hài, màu đỏ kích thước (200x150x15)mm; 

bên dưới lợp ngói chiếu màu đỏ kích thước (150x200) mm. 

(5) Chi tiết kiến trúc nghệ thuật:  

- Các bức hoành phi và câu đối ở các cung: giữ nguyên hiện trạng.   

- Bức Đại tự: giữ nguyên, sơn lại bằng sơn 3 nước (01 nước lót, 02 nước 

màu). 

- Cột biểu: giữ nguyên, sơn lại toàn bộ màu ghi xám nhẹ, sơn lại câu đối 

nền đỏ, chữ đen. 

- Hình chữ Thọ tròn: giữ nguyên, sơn lại bằng sơn 3 nước (01 nước lót, 02 

nước màu). 

- Tượng hộ pháp: giữ nguyên, sơn lại bằng sơn 3 nước (01 nước lót, 02 

nước màu). 
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- Bộ mái, bờ nóc mái: đắp lại toàn bộ bờ dải đầu hồi mái, Nghê chầu đôi 

bên. Trên hai đầu hồi đắp lại hình "Phượng hí cầu", đỉnh mái chính giữa đắp lại 

"Lưỡng Long Chầu Nhật" cùng con kìm hai bên đầu hồi.  

- Xây lại bàn thờ bán thiên tại vị trí hiện trạng, bả ma tít, sơn 3 nước (01 

nước lót, 02 nước màu). 

5.5. Phương án phát huy giá trị di tích 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp tại di 

tích; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận thường trực tại di tích nhằm phục 

vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tham quan, sinh hoạt tín ngưỡng của các tầng lớp 

Nhân dân; tăng cường giới thiệu, quảng bá về di tích gắn với các hoạt động phát 

triển du lịch của địa phương. 

6. Dự toán kinh phí thực hiện:      987.366.840 đồng, trong đó: 

- Chi phí xây dựng:      807.535.141 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:         26.503.303 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:         92.379.333 đồng; 

- Chi phí khác:          13.931.594 đồng; 

- Chi phí dự phòng:         47.017.469 đồng. 

7. Nguồn vốn thực hiện: xã hội hóa. 

8. Thời gian thực hiện: năm 2020.  

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND phường 

Chi Lăng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 - Như Điều 2; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - PCVP UBND tỉnh, 

   các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

 - Lưu: VT, KG-VX(NTH). 
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