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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét đề xuất đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn  

 

Ngày 29/12/2020, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 330/BC-SXD ngày 

30/11/2020 của Sở Xây dựng về đề xuất đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đồng chí Trưởng 

ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, đaị diêṇ lañh đaọ các sở, ngành: Xây dựng, Nội vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành phần 

dự họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như 

sau: 

Về chủ trương cấp đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn để thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và mở rộng diện tích Chùa Thành đã được UBND tỉnh 

giao các cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo, xin ý kiến của Thường trực 

Tỉnh ủy và thực hiện các trình tự, thủ tục giao đất theo quy định tại khoản 3, 

Điều 68, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tuy nhiên tại thời điểm giao đất 

chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn được 

phê duyệt tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh, 

đồng thời thành phần hồ sơ giao đất còn thiếu so với quy định tại điểm c, khoản 

2, Điều 3, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Mặt khác việc đầu tư xây dựng trụ sở Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tại khu vực di tích Chùa Thành theo 

quy định pháp luật về Di sản văn hóa phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực văn hoá - thông tin. 

Đối chiếu các quy định pháp luật tại thời điểm trên cho thấy, việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở Ban Trị 

sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn là chưa đầy đủ theo quy định của 

pháp luật như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp, giao đất trước 

khi có báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo, chưa báo cáo xin 

ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 224-QĐ/TU ngày 03/3/2016 
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quy định những nội dung Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ thảo luận, quyết 

định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại. Do vậy, chưa đủ 

cơ sở để UBND tỉnh xem xét chấp thuận về vị trí, quy mô kiến trúc công trình trụ 

sở Ban Trị sự tỉnh, cũng như thực hiện quy trình lấy ý kiến của của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch theo Báo cáo của Sở Xây dựng.  

Để thực hiện đầy đủ quy trình xây dựng Trụ sở Ban Trị sự tỉnh theo đúng 

các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, di sản văn hóa, tín 

ngưỡng tôn giáo và pháp luật khác có liên quan, thống nhất thực hiện như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan chủ động hướng dẫn Ban Trị sự 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức lập phương án thiết kế công 

trình Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở 

các tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, 

hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng, kiến trúc cảnh quan khu vực để phục vụ lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo để trình cấp có thẩm 

quyền xem xét theo quy định; lưu ý di tích Chùa Thành là công trình chính cần 

bảo vệ nghiêm ngặt giữ nguyên giá trị gốc, không đề xuất cải tạo, tu bổ bất kỳ 

hạng mục nào đối với các công trình hiện trạng hiện nay của Chùa Thành. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, 

các cơ quan liên quan xác định khu vực bảo vệ I, II của di tích Chùa Thành và vị 

trí dự kiến xây dựng công trình Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

tỉnh Lạng Sơn, tổ chức lập hồ sơ xác định khu vực bảo vệ theo quy định của của 

Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/11/2018 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 và văn bản pháp luật khác có liên quan; tổng hợp, tham mưu cho UBND 

tỉnh xin ý kiến thẩm định bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chấp thuận theo thẩm quyền. 

3. UBND thành phố Lạng Sơn cập nhật bổ sung khu đất trên vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn theo quy định. 

4. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

khu vực bảo vệ I, II của di tích Chùa Thành, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của thành phố Lạng Sơn được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục thu 

hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Trị sự Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy của pháp luật về đất đai. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì dự thảo tờ trình của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh và hồ sơ liên quan kèm theo để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

phương án cấp đất, phương án đầu tư trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Lạng Sơn. 
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5. Giao Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh và các cơ quan có liên 

quan chủ động trao đổi với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng 

Sơn được biết tình hình vướng mắc trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở, tiếp tục cùng với tỉnh 

tháo gỡ, giải quyết khó khăn trong thời gian sớm nhất./. 
 

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

- Các thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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