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________________________________________________________________________________ 
 

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2020 

                        
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 55/TTr-UBND 
ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị 
thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đền Cửa Nam, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (kèm Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
và Biên bản họp ngày 28 tháng 4 năm 2020). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau: 

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đền Cửa Nam với nội dung 
tu bổ Đền Cửa Nam (tu bổ mái, tường, cột bê tông, nền, cửa và xây lại bệ tượng). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: 

- Sử dụng vật liệu gỗ để tu bổ mái công trình (không sử dụng vật liệu bê tông). 

- Không sử dụng đèn trùm chiếu sáng nội thất và không ốp đá bệ tượng. 
Không bố trí cửa đi D6 tại trục 3, cửa đi D5 chỉ làm 1 cánh và dịch chuyển sát 
với tường trục B. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo 
kinh tế - kỹ thuật, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự 
đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; 
- Sở VHTTDL tỉnh Lạng Sơn; 
- Lưu: VT, DSVH, VHN.07. 

KT.  BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
                      
 
 

Trịnh Thị Thủy 
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