
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 11 năm 2020 

V/v rà soát hồ sơ trình phê duyệt Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình Nhà bia di tích Đèo Khau Háy, 

xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 
 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 
 

Xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 02/11/2020 của UBND huyện 

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

Nhà bia di tích Đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm 

quyền lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: “...Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh... 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, hiện nay UBND huyện Đình Lập 

chưa báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình UBND tỉnh chấp thuận 

cho lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích Đèo Khau Háy, xã 

Kiên Mộc, huyện Đình Lập. Do vậy, UBND huyện Đình Lập chưa đủ cơ sở để 

lập, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trên. 

2. Nội dung thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chưa đầy 

đủ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP; tổng mức đầu tư tại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 487.298.000 

đồng khác tổng mức đầu tư tại Tờ trình số 138/TTr-UBNDcủa UBND huyện 

Đình Lập là 506.510.000 đồng. 

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

huyện Đình Lập thực hiện trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích trên theo đúng quy định tại Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND huyện Đình Lập, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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