
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035 

 

Ngày 05/01/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035. Dự họp có đại diện lãnh đạo: Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Ban Dân tộc, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội 

Văn học Nghệ thuật, Hội Di sản văn hóa, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh 

đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến 

của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên việc khảo sát, thu thập thông 

tin thực tế bị gián đoạn đã ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng dự thảo Đề án. 

UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu 

thập, tổng hợp thông tin, phân tích đánh giá thực trạng hệ thống di tích, danh 

thắng trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án tương đối hoàn 

thiện, công phu, khoa học, thể hiện sự nghiêm túc trong quá trình xây dựng. Nội 

dung của dự thảo cung cấp nhiều thông tin tổng hợp có giá trị, phản ánh toàn 

diện thực trạng công tác quản lý, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Tuy nhiên, để bảo đảm dự thảo Đề án đạt chất lượng, phù hợp với điều 

kiện thực tế và có tính khả thi cao, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp 

thu tối đa ý kiến của các thành phần dự họp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn 

thiện dự thảo Đề án theo hướng sau: 

1. Về tên Đề án: thống nhất điều chỉnh tên Đề án là “Đề án bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030”. 

2. Về nội dung dự thảo Đề án: 

a) Về kết cấu tổng thể: biên tập, điều chỉnh ngắn gọn, rõ ràng hơn theo 
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hướng hợp nhất các phần, lược bớt nội dung có tình tương đồng, chắt lọc lại các 

nội dung quan trọng, cần thiết nhất, bảo đảm bao quát nội dung của từng phần 

và thể hiện rõ mục tiêu bao trùm của Đề án nhằm phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực quản lý di tích. Thống nhất điều chỉnh kết cấu dự thảo Đề án 

ngoài phần mở đầu gồm 03 phần chính sau: 

Phần thứ nhất: Đánh giá thực trạng hệ thống di tích và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh. 

Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

Phần thứ ba: Cơ cấu đầu tư, kinh phí và tổ chức thực hiện.  

  b) Nội dung điều chỉnh từng phần cụ thể như sau: 

  - Phần Mở đầu: 

+ Sự cần thiết: Đưa nội dung về sự cần thiết xây dựng Đề án lên đầu tiên 

trước phần căn cứ xây dựng Đề án để hợp nhất với nội dung về lời nói đầu. 

+ Căn cứ xây dựng Đề án: rà soát, loại bỏ các căn cứ pháp lý đã hết hiệu 

lực, lựa chọn các căn cứ liên quan trực tiếp đến việc xây dựng Đề án và sắp xếp 

theo nhóm văn bản theo trình tự từ cơ quan cấp trên đến cơ quan cấp dưới và 

theo thời gian ban hành; trong đó bổ sung Kết luận số 28-KL/TU ngày 

31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. 

- Phần thứ nhất: Đánh giá thực trạng hệ thống di tích và danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn tỉnh. 

+ Gộp các phần 1, phần 2, phần 3 của dự thảo Đề án hiện tại thành một 

phần chung về Đánh giá thực trạng hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh. 

+ Nội dung tổng quan về tỉnh Lạng Sơn: biên tập lại ngắn gọn, súc tích, 

giới thiệu khái quát các nội dung chính về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội của tỉnh; rà soát, cập nhật thống nhất các số liệu mới nhất tính đến hết 

ngày 31/12/2020 (lưu ý cập nhật lại chính xác tên địa danh, đơn vị hành chính 

của các di tích thống nhất theo tên đơn vị hành chính sau sáp nhập). 

+ Điều chỉnh các mục nội dung chính về hiện trạng di tích, đánh giá về 

tiềm năng kết nối và dự báo nguy cơ tác động tới hệ thống di tích, danh lam 

thắng cảnh trong phát triển du lịch, thực trạng công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di 

tích: yêu cầu rà soát kỹ, chính xác, trên cơ sở căn cứ các di tích được phê duyệt 

tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nội 

dung phân tích phải bảo đảm ngắn gọn, dễ tra cứu, so sánh, đối chiếu, gộp các 

phần mục có nội dung tương đồng, lược bỏ những nội dung diễn giải quá chi 

tiết; thể hiện mạch lạc, rõ nét các vấn đề liên quan đến thực trạng để làm cơ sở 

đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị phù hợp, khả thi.  
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 + Rà soát, thống nhất số liệu giữa các nội dung phân tích, đánh giá với số 

liệu tại hệ thống biểu kèm theo; đồng thời sắp xếp, chuẩn hóa hình thức, số liệu 

chính xác tại các bảng biểu còn có sai sót, nhầm lẫn; bổ sung biểu về nhu cầu 

vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2025 - 2030. Thống nhất về thời điểm 

lấy số liệu hiện trạng của Đề án là đến 31/12/2020.  

- Phần thứ hai: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

+ Quan điểm: biên tập ngắn gọn, thể hiện các nhóm quan điểm chính như 

sau: đánh giá đúng thực trạng nhằm đề ra các giải pháp cụ thể bảo đảm phù hợp, 

khả thi, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; ngân sách nhà nước chỉ ưu 

tiên đầu tư đối với hạng mực kiến trúc gốc (trừ các di tích quốc gia đặc biệt, các 

di tích thuộc loại hình di tích cách mạng), ưu tiên di tích đang xuống cấp và 

xuống cấp nghiêm trọng cần bảo tồn ngay, đầu tư tập trung cho các di tích nằm 

trong các cụm, tuyến du lịch; bảo tồn, tôn tạo di tích phải tôn trọng lịch sử, khoa 

học và gắn với cảnh quan môi trường, sinh thái; phải thực hiện đồng thời việc 

bảo tồn, tôn tạo với việc phát huy gia trị di tích; đẩy mạnh xã hội hóa việc bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. 

+ Mục tiêu của Đề án: trên cơ sở đánh giá thực trạng, xác định các mục 

tiêu cụ thể cần đạt được có tính định lượng theo từng giai đoạn 2021 - 2025 và 

2026 - 2030. Nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu theo thứ tự ưu tiên đầu tư về tính 

cấp thiết, mức độ quan trọng của di tích, khả năng huy động nguồn lực; tương 

ứng mỗi giai đoạn chỉ rõ mục tiêu cụ thể về số lượng di tích được quy hoạch, 

khoanh vùng, số lượng di tích cần tu bổ, tôn tạo và những chỉ tiêu quan trọng 

khác, từ đó mới có cơ sở để sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 

theo các giai đoạn. 

+ Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: phải xác định rõ các nhiệm vụ cần phải 

làm để đạt được các mục tiêu đề ra; xác định rõ ràng, mạch lạc các giải pháp 

lớn, quan trọng, sát với tình hình thực tế, đi thẳng vào vấn đề cần giải quyết, đối 

với từng loại hình. Bổ sung giải pháp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích; giải pháp trong công tác đối ngoại, 

hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư.  

- Phần thứ ba: Cơ cấu đầu tư, kinh phí và tổ chức thực hiện. 

+ Nhu cầu, cơ cấu vốn đầu tư: rà soát lại để bảo đảm tính khả thi, sát với 

tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh; khả năng huy động nguồn xã hội hóa 

để triển khai thực hiện Đề án. Lược bỏ các mức hỗ trợ tối đa theo số kinh phí 

tuyệt đối, chỉ đưa ra mức hỗ trợ tối đa theo tỷ lệ phần trăm hỗ trợ tương ứng của 

ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và từ nguồn xã hội hóa đối với các phương án đầu 

tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích. 

Nội dung dự toán kinh phí cần tính toán theo các chỉ tiêu tại phần mục 

tiêu cụ thể đã chỉ ra; có cơ sở tính toán theo tiêu chuẩn, định mức rõ ràng; tính 

cả kinh phí giải phóng mặt bằng, quy hoạch, khoanh vùng, bảo quản, tu bổ, tôn 

tạo của cả giai đoạn và theo từng phân kỳ. 
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+ Tổ chức thực hiện: cần cụ thể, gắn sát với nhiệm vụ và giải pháp thực 

hiện. Bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn 

thể tỉnh trong công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng Nhân dân nâng cao 

nhận thức, ý thức bảo vệ, phát huy giá trị hệ thống các di tích văn hóa - lịch sử, 

danh làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 

- Phần kết luận và kiến nghị: không để nội dung kiến nghị tại dự thảo 

Đề án; bổ sung nội dung dự báo hiệu quả đem lại và tính khả thi trong tổ chức 

thực hiện của Đề án. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan, đơn vị tư vấn rà soát, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Đề án; hoàn 

thiện dự thảo trước ngày 20/01/2021, trình kỳ họp UBND tỉnh tháng 02/2021. 

UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 487/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KTTH, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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