
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2020 
V/v khoanh vùng bảo vệ Khu di tích 

Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - 

Thành Nhà Mạc 

 

 
Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1186/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/10/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất chỉ đạo thực hiện việc khoanh 

vùng bảo vệ Khu di tích Nhị - Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc; Báo 

cáo số 804/BC-UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn về kết 

quả rà soát, khôi phục mốc giới bảo vệ khu vực I, II Khu di tích danh thắng Nhị 

Tam Thanh - Núi Tô Thị và Thành Nhà Mạc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương thực hiện khoanh vùng bảo vệ Khu di tích Nhị -

Tam Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc như phương án đề xuất của UBND 

thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo số 804/BC-UBND ngày 21/9/2020. 

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn hoàn thiện đo đạc bản đồ địa chính 

phường Tam Thanh; chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan: 

- Lập biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích (khu 

vực bảo vệ  I và khu vực bảo vệ II) của Khu di tích Nhị - Tam Thanh - Núi Tô 

Thị - Thành Nhà Mạc theo quy định;  

- Tổ chức cắm mốc giới khu vực bảo vệ I, II của Khu di tích Nhị - Tam 

Thanh - Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc sau khi có văn bản thống nhất điều chỉnh 

khoanh vùng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hướng dẫn UBND 

thành phố Lạng Sơn thực hiện lập biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực 

bảo vệ di tích; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di 

tích theo quy định. 

4. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn xác định, khoanh vùng bảo vệ, cắm 

mốc giới bảo vệ di tích bảo đảm thống nhất giữa ranh giới trên đồ án quy hoạch 

và ranh giới trên bản đồ địa chính, phù hợp với hiện trạng đầu tư xây dựng, 
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thuận tiện cho công tác quản lý và phát huy giá trị Khu di tích Nhị - Tam Thanh 

- Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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