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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1358/UBND-

KTN ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị có ý 

kiến đối với Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Khu di tích 

Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

Khu vực núi Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Văn 

hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết 

định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962, do đó, Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích Khu di tích Chi Lăng gửi kèm Công văn số 1358/UBND-

KTN nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (gồm khu vực núi Chi Lăng và 

các điểm di tích phụ cận) phù hợp với 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 và nội dung, thành phần hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu quy 

định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này (cần lưu ý làm rõ hơn một số nội 

dung: đánh giá yếu tố kinh tế - xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến quy 

hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, bản đồ xác định khu vực bảo vệ di tích; 

tên hồ sơ cần bổ sung từ “lập” vào sau từ “Nhiệm vụ”). 

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1954/QĐ-

TTg xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan 

liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ theo lưu ý nêu trên để xây dựng Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng (xác 

định rõ thời kỳ quy hoạch, tầm nhìn quy hoạch, phạm vi nghiên cứu quy 

hoạch…), gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 

- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, DSVH, NMK.09. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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Trịnh Thị Thủy 
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