
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Bc 1p - Ttr do - Hinh phiic 

Sé:  9O/TTr-UBND Quáng Tr, ngày4S.4 tháng44 nárn 2021 

TO TR!NH 
• • A Be ngh ban hanh Ngh quyet thong qua Be an Bau tir 

9 A A A A A A • • 9 bao ton, ton to, chong xuong cap hç thong di tich Itch  str 
van hóa tinh Quãng Trj giai don 2022-2025" 

KInh giri: Hi dàng nhân dan tinh. 

Thirc hin Nghj quyt Dai  hi tinh Dáng b 1n thir XVII nhim kS'  202 1-
2025 và Chucing trInh hành dng so 07-CTHD/TU ngày 15/01/2021 cüa Tinh üy 
ye th1rc hin Ngh quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thir XVII, nhim ki 2020-
2025, djnh hung den 11am 2030; Uy ban nhân dan tinh dà xây dng Dê an "Dâu 
tu bão ton, ton tao,  chông xuong cp h thông di tIch ljch si:r van boa tinE Quàng 
Trj giai doan 2022-2025", c1i the nhii sau: 

I. SI)' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Quàng Trj là mt vüng dt có b dày ljch si:r van hóa. Trài qua qua trmnh 
dâu tranh và xây dirng dã dê lai  noi day nhiêu di san van hóa truyên thông có giá 
trj vth 500 di tIch danh thãng dã duc xp hang các cp, bao gôm 04 di tIch quôc 
gia dc bit (gom 28 diem di tIch thành phân), 20 di tIch quôc gia (gom 57 diem 
di tIch thành phn) và 476 di tich cp tinh. H thông di tIch do s do có giá trj to 
Rn trong cong tác giáo dc truyn thng di vó'i th h horn nay và mai sau 
cüng nhu gop phân phát triên du ljch hi tu'O'ng, du ljch hoài nim, thu hi1t, hap 
dn các du khách, nba nghiên ciru ljch sir trong và ngoài nuóc. 

Xác djnh tm quan tr9ng cüa h thng di tIch ljch sir, van hóa và danh lam 
thàng cành trên da bàn tinh, trong nhüng nãrn vüa qua, bang nguôn vOn dâu tu 
cña Trung uang, cüa tinh và nguOn huy dng xã hi hóa, h thông di tIch llch  sir 
dã duçc quan tam dâu tu, bào tn, ton tao.  Dc bit là dôi vi các di tIch quôc 
gia dc bit va di tIch quOc gia dã du'oc du tu bão tn, ton tao,  hin dang phát 
huy giá trj tot, tth thành nhung dim du ljch, tham quan hap dn thu hut dông 
dào du khách gân xa. 

Näm 2013, Hôi dng nhân dan tinh dA ban hành Nghj quyêt so 

17/2013/HDND ngày 3 1/7/2013 v vic dâu tu', bâo ton, ton tao,  chông xuOng 
cap h thông di tIch ljch s1r van hóa tinh Quãng Trj, giai doan  2013-2020 nhäm 
d.0 tu bão tn, tOn tao  h thong di tIch dä duc xp hang các cp trën dja bàn 
tinh Quâng Trj. Sau 07 näm triên khai thirc hin dã dat  duc mt so kêt qua nhât 
djnh. Tuy nhiên trong qua trInh trin khai con vthng mac trong thrc hin các 
m11c tieu dê ra, nguôn kinh phi con khó khàn nên vic dau tu' báo ton, ton tao, 
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chng xung cp các di tIch ljch s1r và van hóa trên da bàn tinh con nhiu hn 
chê, chua tucmg x11ng vii vj th cüa di tIch, nhiêu di tich duçc xêp hang cap 
quôc gia, cap tinh không duçc tu bô kjp thai, dn den tInh trtng ngày càng 
xuông cap nghiêrn tr9ng; phãn ln di tich cap tinh dugc xêp hing dc each nên 
chza hoàn thin ho so' khoa h9c và pháp l. 

Näm 2020, Nghj quyêt s 17/2013/HDND ht hiu 1irc thi hành, tuy nhiên 
cong tác dâu tu bào ton, ton tao  di tIch vn là yêu cu büc thit can phâi tiên 
hành thuOng xuyen, nhtmg rn1ic tiêu d ra trong Nghj quyêt vn cOn giá trj trong 
thuc tin. 

Ti'i thirc trng nêu trên, UBND tinh dã chi dao  Si Van hóa, Th thao và 
Du ljch chü trI, phôi hçip vói các don vi, dja phuong lien quan xay drng du thào 
Dê an "Dau tu bão ton, ton tao,  chng xung cap h tMng di tich ljch sir van 
hóa tinh Quãng Trj giai doan 2022-2025" trên Co s kê thira, b sung, hoàn thin 
nhftng miic tiêu co bàn trong Nghj quyêt 17/2013/HDND. 

Dn nay, UBND tinh dâ ban hânh D an s v vic "Du tu báo tn, ton 
tio, chông xuông cap h thông di tich ljch sir van hóa tinh Quàng Trj giai dotn 
2022-2025" (Kern theo). 

D Co co s darn bão vic trin khai thiic hin D an có tInh khâ thi trong 
th?c tê, UBND tinh dê ngh HDND tinh xem xét, ban hành Nghj quyêt thông 
qua Dê an "Dâu tu bão tOn, ton tao,  chng xuông cap h tMng di tIch ljch si:r 
van hóa tinh Quáng Tr giai doan 2022-2025" nhäm bão ton, phát huy giá trj h 
thông di tich, dông thai gop phân phát triên kinh tê xã hi, gän di tich 1ch sü 
van hóa vâi khai thác phát triên du ljch, sóm dua kinh tê du ljch cüa tinh tr 
thành ngành kinh tê mUi nh9n niur tinh than Ngh quyêt Dai  hi XIII cOa dãng 
Cong san Vit Nam và Nghj quyêt Dai  hi Dáng b tinh Quáng Trj ln thir XVII 
nhiêm kr  2020 - 2025. 

II. NQI DUNG CO BAN CUA NGH! QUYET 

Diêu 1. Thông qua Be an "Du tur bão tin, ton tao, chông xuông cap h 
thng di tIch ljch sfr van hóa tInh Quãng Tr gial doun 2022-2025" vó'i các 
ni dung chü yêu nhtr sail: 

I. Muc tiêu 

1. Myc tiêu cluing 

- Quy hoach,  bão tn, ton tao,  chng xung cAp di tIch dã duçc xp hang 
quôc gia dc bit, quOc gia và cap tinh giai doan 2022 - 2025 nhàm ngan chn có 
hiu qua tInh trang hoang phê và xung cAp cña các di tIch ljch sr van hóa trên 
dia bàn toàn tinh; 

- Hoàn thin cong tác l.p hs so khoa h9c và pháp l cho h thng di tIch 
dä xêp hang cap tinh; 

- Hoàn thành cOng tácxây di.rng bia, bin cho các di tIch cAp tinh con 1a 
trên dja bàn tinh; 
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- Kt hçvp ngân sách Nhà nuc và huy dng ti da ngun hrc xà hi hóa d 
thrc hin cong tác báo tOn, ton tao,  cMng xuông cap di tIch trên phrn vi toàn 
tinh, iru tiên dôi vôi các di tIch thuôc loai hInh ljch sü each mng và khão cô 
quan trQng, nhtrng di tIch có tác dng trxc tiêp den cong tác giáo dc truyn 
thông each mng và các di tIch phçic v hot dng phát triên kinh tê du ljch; gàn 
dâu tu ton tao  vâi bâo v, quàn 1 khai thác vã phát huy giá trj các di tIch. 

2. M4ic lieu cu the 

- Hoàn thành 100% h so khoa h9c và pháp 1 di tIch cap tinh (293 di 
tIch) (Phu lyc 4 cia Dé án; tiêp tiic rà soát dua ra khOi danh miic di tIch xêp 
hng cap tinh dôi vái các di tIch không dam báo các tiêu chI xêp hang, tru'c mat 
dua 48 di tIch ra khOi danh mlic di tIch xep hang cap tinh. 

- Hoàn thành cong tác quy hoach  03 di tIch quc gia d.c bit (Phy lyc 2 
cia Dé an). 

- Hoàn thânh cOng tác quy hoach, du tu bào tn, ton tao  cMng xung cp 
08 di tIch quôc gia duc phân cp quãn 1' cho các huyn, thj xã, thành ph (Phy 
lyc 3 cia Dê án,) và dâu tu báo tOn, ton tao  chOng xuOng cap 32 di tIch cap tinh 
dä có day dü ho so khoa hçc và pháp 12 trên da bàn tinh (Phy lyc 5 cia Dé an). 

- 100% di tIch cp tinh trên dja bàn tinh du'qc c.m bia, bin; 

- Trin khai th%rc hin cOng tác khão sat, l.p nhim vii Quy hoch, 1p dir 
an dâu tu, xây dirng dê cuong trung bay, suu tam hin vQt... dôi vâi 04 di tIch 
quôc gia dir kiên xin h tr tü ngân sách Trung uong và các nguôn xã hi hóa 
(Phu luc 4 cüa Dê an). 

II. Nhim viii và giãi pháp chü yu 

1. Nhiêrn vu 

- Gn cOng tác bão tn di san van hóa, du tu ton tao,  chng xung cAp di 
tIch vói phát triên du ljch ben vUng, quãng bá, giOi thiu vüng dat, con ngtthi và 
van hóa Quâng Trj v6i các dja phuong trong Ca nuc và ban  be quc t. 

- Kt hgp ngân sách NEà nithc và huy dng ti da ngun xa hi hóa dé 
th?c hin cong tác trüng tu, bào ton, ton tao,  chông xung cap di tIch trén phm 
vi toàn tinh; gAn dâu tu ton tao,  cMng xung cap vOi bào v, quân 1' khai thác 
và phát huy giá trj các di tIch. 

- Trin khai cong tác dAu tu bào tn, tOn tao,  chng xung cAp di tIch theo 
quy trInh, ké hoch thông nhât chung trong toàn tinh, tránh tInh trng dãu tu ton 
tao, chOng xuông cap di tIch tir phát, thy tin, không dam bão quy trInh a các dja 
phuong. 

- Tp trung hoàn thiên cong tác 1p h so khoa h9c và pháp 1' cho h 
thông di tIch d dugc xêp hang dc each. 

- LQp danh sách dua ra khOi danh mic di tIch xp hang cAp tinh di vai 
nhftng di tIch không dáp ng các tiêu chI xêp hng. 
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- Tp trung các ngun 1rc d du tu bâo tn, ton tao,  cMng xung cp di 
tIch. Ngân sách tinh, huyn dam bão can dôi, phân b hang nàm theo t 1 chi 
ngân sách hçip 1 trong tong chi ngân sách da phucmg cho cong tác trüng tu, báo 
ton, ton tao,  chông xuông cip di tIch. Tang cung cong tác xà hi boa, huy dng 
sir dóng gop cüa các doanh nghip, cac th chüc kinh tê - xa hi, các doàn th 
nhân dan và các to chirc, Ca nhân d ph1ic vi cong tác trüng tu, bào ton, ton tao, 
chông xuông cap di tIch. 

2. Giáipháp chüyêu 

- D.y manh  các hoat dng tuyên truyM, giáo dye, nht là tuyên truyn 
Lu.t Di san van hóa và các van bàn pháp 1ut lien quan den cOng tác quân l, 
bão tn và phát huy giá trj di tIch dn các tang lOp nhân dan, gop phân nâng cao 
nhn thirc trách nhim cña các cp, các ngành, doàn th và ngui dan trong vic 
thixc hin nhim vii bão ton và phát huy các giá trj di san van hóa cOa tinh 
Quãng Trj. Dua m11c tiêu, nhirn vii Cong tác bào tn, ton tao,  chông xuông cap 
h thông di tIch ljch sir van hóa tinh Quàng Trj vào Nghj quyêt cüa các cap 11y 
Dâng, kê hoach Nhà nuâc & các cap. 

- Tang cuO'ng hon nCta trách nhim cüa các cp üy dàng, chInh quyên, 
nhât là trách nhim ngui dung dâu trong vic triên khai thirc hin Dê an. 

- Tang cix&ng si.r phôi hçip gitra các Co quan quân 1 vOi các ngành, các to 
chi:rc chmnh tr - xâ hi trong vic du tu bâo tOn, ton tao,  chng xuOng cap di 
tIch. 

- Nâng cao hiu qua cong tác quân l Nba nuâc trong th1rc hin nhim vi 
bâo tn, ton tao,  chông xuông cap h thông di tIch ljch s'i:r van hóa tinh Quãng 
Tn. 

- Kin toàn b may lam cOng tác quân l di tIch ttr tinh dn Co.  s& theo 
hu&ng dan cüa Trung uong và diêu kin thrc té cüa tinb. Xác djnh rO trách 
nhim cüa ttrng cap, tirng ngành dam bão nâng cao hiu 1irc, hiu qua cong tác 
quail l, bào tOn, ton tao  và phát huy giá trj cOa di tich. Chii tr9ng cOng tác bOi 
duOng, nâng cao trInh d can b quán i, can b chuyên mon lam cOng tác báo 
ton và phát huy giá trj các di tich ljch str van boa. TO ch&c các 1&p tp huân ye 
chuyên mOn, nghip vi cho can b van hóa co s& ye 1mb VirC bão tOn vâ phát 
buy giá trj di san van hóa. 

- Xây dirng và hoàn thin co ch, chInh sách du Ui bão ton, tOn tao, 
chông xuOng cp di tIch, tao  co s& pháp l, phân djnh rO trách nhim cho chInh 
quyên ttr tinh den co sâ de ch dung trong xay drng kê hoach,  phuong an buy 
dng nguOn hic dau Ui báo tn, tOn t?o,  chOng xuOng cap di tIch; dng vien, 
khuyên khIch các doanh nghip, t chirc, cá nhân tham gia h trg các dir an dâu 
ti.r bão tOn, ton tao, cMng xung cp di tIch. 

- Huy dng các ngun luc d du Ui bào tn, ton tao, chng xung cap di 
tich ljch su van boa trên da bàn tinh, bao gOm: Ngân sách tinh, ngân sách huyên 
và xâ hôi boa. 
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Ill. Co ch, chInh sách và quãn 1 dIu tir 

1. Cc' clii chInh sách déu tw 

- Can cü Lust E)u tu cong và Lut Ngân sách: f)i vói di tIch quc gia và 
di tIch cap tinh duçic phân cap cho huyn, th xâ, thành ph quãn 1 do các 
huyn , thi. xa, thành phô bô tn von dê dâu tix bào tOn, ton tao, chông xuông cp 
di tIch. Tuy nhien, trong th?ii gian qua, do diêu kin kinh phi cüa các huyn, thj 
xä, thành phô con khó khAn nén phân 1rn di tIch chua bô trI duçic nguOn 1c dàu 
tu, do 4y h thông di tIch bj xuông cp nghiêm trçng. 

Truâc thrc tring do, nh&m báo tn và phát huy giá trj các di tIch ljch sr và 
vanhOaganvai phát triên du ljch, c.n có sir tru tiên du ttr tr ngân sách tinh và 
nguon xa hçi hoa. 

- Di vói 03 di tIch qu& gia dc bit d xut du tu tir ngun ngân sách 
tinh (Phylyc2 czaDán). 

- Di v&i 08 di tIch quc gia dã ducic phân cp cho UBND huyn, thj xã, 
thành phô trrc tiêp quàn 1 và 32 di tIch cap tinh tiêu biêu dã cO dy dü h sci 
khoa h9c và pháp 1 trên dja bàn tinh huy dng nguôn 1irc dâu tu theo hInh thrc: 
Ngân sách tinh 80%; Nguôn xä hi hóa 20% (Phy lye 3, Phy lye 5 cüa Dé an,). 

- D& vói 04 di tIch quc gia dir kin xin h trq tir ngân sách Trung uoiig và 
xä hi hóa: Ngãn sách tinh bô trI cho cong tác cong tác khão sat, 1p dir an d.0 
tu, xây dirng dé cucng tri.mg bay, suu t.m hin 4t... (Phy lyc 4 cia D an). 

- Các di tich c.p tinh cOn laj phãn cp cho UBND các huyn, thj xà, thành 
phô; UBND các xä, phu&ng, thj trân trirc tiêp quãn 1, hang nàm UBND các 
huyn, thj xâ, thãnh phô can cir tInh hInh xuông cap cüa di tich và diêu kin thrc 
tê cüa dja phucmg de có ké hoach dâu tu theo thir tr uu tién nhäm bão ton, ton 
tto, chông xuông cap và phát huy giá trj di tIch ph'ic vi nhu câu phát triên kinh 
tê-xã hi & dja phumg. 

9 r a 2. Quan ly hoit ttng dau 1w 

- S& Van hOa, Th thao và Du ljch: Chü du tu các dir an chng xung c&p, 
tu bô và ton tao  các di tIch quôc gia do tinh trrc tiêp quãn 1). 

- UBND huyn, thj xA, thành ph& Chü du tu quãn 1 các di,r an chng 
xuông cap, tu bô và ton tao  di tIch qu& gia và di tIch cap tinh dã duqc phân cap 
quãii 1 trrc tiêp. 

- UBND xã, phu&ng, thj trn: Chü d.0 tu quân 1 các d an chông xuông 
cap, tu bô và ton tao  di tjch cap tinh dã duc phân cap quân 1 trrc tiêp. 

- UBND các cAp, các Sâ, ban, ngành lien quan tang cl.r&ng cong tác thanh 
tra, kiêm tra các hoat dng quân 1, trüng tu ton tao  di tich theo Lut Di san van 
boa, Nghj djnh huâng dn thirc hin cüa ChInh phü và theo quy djnh cüa pháp 
luât. 
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IV. Kinh phi thiyc hin 

1. Kinh phi 1p h sa khoa h9c và pháp 1 cho 293 di tIch: 6.446 triu 
dông, trong do: 

- Ht sa khoa h9c: Ngân sách tinh: 2.930 triu dng (bInh quán 10 triu 
dng/di tIc/i,); 

- sc pháp 1: Ngân sách huyn, thj xä, thành pM: 3.5 16 triu dng (bIn/i 
quán 12 triçu dóng/di tIch). 

2. Kinh phi d.0 tu bâo tn, ton tao, cMng xung cp di tIch sü dicing tir 
ngân sách Trung uong, tinh, huyn/th xIthành phô, xãlphirO'ng/thj trân và huy 
dng x hi boa và các nguôn von hçip pháp khác: 12 di tIch quôc gia: 11.830 
triu dông trong do: 

2.1. Du tu bâo tn, ton tao  08 di tIch quc gia vói tng kinh phi 5.830 
triu dng, trong do: ngãn sách tinh 4.664 triu dng, huy dng ngun x hi 
hóa 1.166 triu dông. 

2.2. Du tu tir ngun ngân sách tinh: 6.000 triu dng cho cong tác khão 
sat, 1p nhim vii Quy hoich, 1p dr an dâu tu, xây dirng dê cuo'ng truig bay, 
suu tam hin vat... dôi vâi 04 di tIch quc gia dr kiên xin M trg tr ngân sách 
Trung uung và xa hti hóa. 

3. Du tu bâo tn, ton tao,  chéng xung cp 32 di tich cp tinh vO'i tng 
kinh phi 18.430 triu dOng, trong do ngân sách tinli 14.744 triu dông, huy dng 
nguôn xä hi boa 3.686 triu dông. 

4. Du tu Quy hoach  03 di tich quc gia dc bit trên dja bàn tinh Quàng 
Trj 7.000 triu dông. 

5. Tng kinh phi ngân sách Nba nuóc và các nguOn hrc xã hi khác d du 
tu 1p ho sc khoa h9c và pháp 1; Quy hoach di tIch quc gia dc bit; xây dyng 
bia biên, cam mOe chi giâi, khoanh vüng bão v, bâo ton, ton tao,  chông xuOng 
cap di tIch giai doan  2022 - 2025: 43.706 triu dOng, ci the nhu' sau: 

+ Ngán sac/i tinh: 

+ Ngán sách huyn: 

+Xãhójhóa: 
.x Then 2. To chirc thtrc hien 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai thrc hin Ngh quy&. 

2. Thu&ng tr11c Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, To dai  biu và các dai  biki Hi dng nhân dan tinh phôi h9p vói Ban 
ThiRing tr%rc Uy ban Mt trn To quc Vit Narn tinh, các to ch'cic chInh trj - xä 
hi giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay theo nhim vii, quyên han  duc pháp 
1ut quy djnh. 

35.338 triu do'ng; 

3.516 triêu dng, 

4.852 triu dông. 
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3. Trong qua trInh thirc hin nk có nhthig ni dung phát sinh, Uy ban nhân 
dan tinh thng nht vci Thi.r&ng trirc Hi dng nhãn dan tinh d giãi quyêt vâ 
báo cáo Hi dông nhãn dan tinh tai  k' h9p gãn nhât. 

D Co co s& t chüc thrc hin D an "Du ttr bão tn, ton tao,  chng xung 
cap hç thong di tich 1ch sir van hoa tinh Quang Tr giai doan 2022-2025 
UBND tinh Quãng Trj kInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, thông 

Nui nhn: 
-Nhi.rtrn; 
- TT.Tinh üy, 1T1-IDND tinh; 
- CT, các PCT IJBND tinh; 
- UBMTQVN tinh; 
- Các cüa HDND tinh; 
- Các S&, ban ngành, doàn the cp tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành pM; 
- CVP, PVP; 

- Liru VT, TH, VX. 7 Vö Van Hirng 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Doe 1p - Tu do - Hinh phüc 

So:etWf- /DA-UBND Quáng Trj,  ngayl9  tháng.j.4 nám 2021 

DEAN 
. A A A A . Dau tir bao ton, ton tao, chong xuong cap hç thong di tich 

ljch sfr van hóa tinh Quãng Trj, giai don 2022-2025" 

A , A Phan thir nhat 
SI) CAN THIET vA CAN ci5' XAY DING BE AN 

I. S CAN THIET XAY D1JNG BE AN 
Quãng Trj là mt vüng dt có b dày ljch sir van hóa. Trãi qua,  qua trmnh 

dau tranh và xây drng dã dê 1i nai day nhiêu di san van boa truyên thông có giá 
tn vài 500 di tIch danh thàng dä dugc xêp hang các cap, bao gôm 04 di tIch quôc 
gia dc bit (gôrn 28 diem di tIch thành phân), 20 di tIch quôc gia (gom 57 ctlêm 
di tIch thành phãn) và 476 di tIch cap tinh. 

HtMng di tIch d s do có giá trj to 16n trong côngtác giáo djc truyn 
thông dôi vói the h horn nay và mai sau cüng thu gop phân phát triên du ljch 
hôi tu&ng, du ljch hoài nim, thu hut, hp dn các du khách, nhà nghiên cüu ljch 
sü trong và ngoài nithc. 

N1im bào tn và phát huy nhUng giá trj to l&n cüa h thng di tIch ljch sir, 
van hOa và danh lam thäng cãnh trên dja bàn tinh; näm 2013, Hi dông nhân dan 
tinh Quãng Iii dã ban hành Nghj quyêt so 17/20131HDND ngày 3 1/7/2013 ye 
vic dâu tu, bào ton, ton tao,  chông xuông cap h thông di tIch ljch sir van hóa 
tinh Quãng Trj, giai doan 20 13-2020 (gçi tat là Nghj quyêtsô 17). 

Sau 07 närn trin khai thc hin, bang ngun vn du tu cüa Trung uong, 
cüa tinh và nguôn huy dng xã hi hóa, h thông di tIch ljch si:r dä duçc quan 
tarn dâu ttr, bâo tOn, ton tao,  nhât là dôi vci các di tIch quôc gia dc bit. H 
thông di tIch ljch sr van hóa trên dja bàn tinh dã phát huy giá trj tot, trâ thành 
nhng diem du ljch, tham quan hap dn thu hut dông dâo du khách gãn xa. Tuy 
nhiên, do nhiêu nguyen nhân khác nhau, nhât là nguôn kinh phi cOn khó khán 
nên vic dâu tu bâo ton, ton tao,  chông xuông cap các di tIch ljch sü và van hóa 
trên dja bàn tinh chua dáp irng yeu cau dê ra; chua ti.rcing xirng v&i vj the cüa di 
tIch; nhiêu di tich dirçic xep hang cap quôc gia, cap tinh không duçc tu bô kjp 
thi, dan den tInh trng ngày càng xuông cap nghiêm tr9ng; phân lan di tIch cap 
tinh dizçic xep hang d.c each nên chua hoàn thin ho si khoa hçc và pháp l. 
Trong khi do, näm 2020, Nghj quyêt 17 dã hét hiu 1iic thi hãnh. 

Trong nhng nàm qua, vOl tam tu, nguyen vng cüa than dan trong tirih 
nhm gin giü, bào ton và phát huy giá trj h thông di tIch ljch sir ma ông cha dä 
dé lai,  cü tn nhiêu dja phuong dã kiên nghj, dê xuât các cap các ngành can uu 
tiên dâu tix cho cong tác bão ton tOn tao  di tIch. 
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Tü thirc trng nêu trén, vic ban hành D an "D,u tu bão tn, ton t.o, 
chông xuông cap h thông di tIch ljch sü van hóa tinh Quãng Trj giai don 2022-
2025" trên c s&kê thüa, bô sung, hoàn thin nhQng mic tiêu c ban trong Nghj 

A A A • • S S A A S A A A quyet so 17 da het hiçu lirc thi hanh la bet sue cap bach va can thiet, nham de ra 
mic tiêu, nhim v11, giâi pháp hoàn thành cong tác xây drng ho sa khoa hçc và 
pháp 1 cho các di tich; cong tác trüng tu, ton tto, gin giü và phát huy giá trj, di 
tIch, chong xuông cap, bâo v ben v&ng h thông di tIch nhm giáo diic truyn 
thông ljch si:r van boa cho horn nay và mai sau, dong thai gop phân phát trin 
kinh tê xã hôi, gn di tIch lich si:r vn boa vâi khai thác phát trin du ljch, sam 
dim du ljch cüa tinh trâ thành ngành kinh tê müi nhçn nhu tinh than Nghj quyêt 
Dai hi XIII cüa Dáng Cong  san Vit Nam và Nghj quyt Di hi Bang b tinh 
Quàng Trj lan thir XVII nhim kr 2020 - 2025. 

II. CAN C1 XAY DI)NG DE AN 

-Lut Di san vAn hóa ngày 29 tháng 6 näm 2001 và Lut sira di, b sung 
mt so diêu cüa Lust  Di san vn hóa ngày 18 tháng 6 nAm 2009; 

- Nghj djnh s 98/2010/ND-CP ngày 21 tháng 9 nAm 2010 cüa ChInh phü 
Quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Di san vAn boa và Lut sua dOi, 
bô sung mt so diêu cüa Lust di san vAn hóa; 

- Nghj djnh s 166/20181ND-CP ngày 25 tháng 12 nAm 2018 cüa ChInh 
phii Quy djnh thâm quyên, trInh tier, thu tiic 1p, thâm djnh, phê duyt quy hoch, 
dr an bâo quãn, tu bô, phiic hôi di tich ljch si:r - vAn hóa, danh lam thAng cánh; 

- Thông tu so 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 närn 2019 cüa B 
VAn bOa, The thao và Du ljch Quy djnh chi tiêt mt so quy djnh ye bão quân, tu 
bô, phiic hôi di tIch; 

- Thông tu s 09/20 1 1/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 nAm 2011 cüa B 
VAn boa, The thao vâ Du ljch Quy djnh ye ni dung ho sci khoa h9c dê xêp hang 
di tIch ljch sü - vAn hóa và danh lam thang cãnh; 

- Nghj quyt s 33-NQ/TW ngày 09/6/20 14 Hi nghj 1.n thir 9, Ban Ch.p 
hãnh Trung 1wng Bang khóa XI ye "Xay dmg và phát triên vAn boa, con ngi.rai 
Vit Nam dáp üng yêu câu phát triên ben vrng dat nuóc"; 

- Quyt djnh s 581/QD-TTg ngày 06 tháng 5 nAm 2009 cüa Thu ti.ràng 
ChInh phü phé duyt Chiên luqc phát triên van boa den nAm 2020, tam nhln den 
nAm 2030; 

- Quyt djnh s 1230/QD-TTg ngày 15 tháng 7 nAm 2021 cUa ThU tuOng 
Chinh phU phê duyt Chuo'ng trInh báo ton và phát buy ben vtmg giá trj di san 
vAn hóa Vit Nam, giai doin 2021-2025; 

- Nghi. quyt Di hi Bang b tinh Quàng Tn 1n thi'r XVII nhim k' 2020 - 2025. 

- Thirc trng xung cp cUa h thng di tIch ljch sü vAn hóa trên dja bàn 
tinh QuAng Trj. 

III. TH1I GIAN, PHAM VI VA DO! TING CUA BE AN 
1. Thai gian: D an trin khai tü nAm 2022 dn nArn 2025. 
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2. Phm vi và di tirqng: H tMng di tIch ljch sir van boa trên dja bàn tinh 

duçic xep hang quôc gia dc bit, quôc gia va cap tinh chua dircic dâu tir báo ton, 
ton tao,  chông xuông cap hoc dA dixqc dâu tu báo ton, ton tao  nhu'ng chua 
thong xfrng vâi quy mô, tam vóc, giá trj cüa di tIch. 

Phân thu hai 
KET QUA THIIC  IIIN CAC MVC  TIEU BE RA TRONG NGHI QUYET 

17/2013/HBND NGAY 31/7/2013 CUA HDND T!NH 

i. oANH GIA KET QUA THUC HIN CAC MVC  TIEU BE BA TRONG 
NGH! QUYET 17/2O13IHDND NGAY 31/7/2013 CUA HOND T!NH 

1. Mçic tiêu: "Nám 2015, 100% di tIch cüa tinh thrçic kim kê, hoàn 
thành vic cam mc chi giói, khoanh vüng bão v và dirçrc cp giy chfrng 
nhn quyn sfr ding dt" 

Theo Quyt djnh s 707/QD-UBND, ngày 12/7/1996 và Quyt djnh so 
21 87/QD-UBND ngày 16/7/2004 cüa UBND tinh, Quãng Trj có tong cong  476 
di tIch duqc xep hang d.c cách nên chixa có ho so khoa hçc, pháp l ('vic xêp 
hgng di tIch trithc day thrc hin theo Quyêt djnh so 288/HDBTngày 31/12/1985 
cza H5i dOng Bó trithng quy djnh vic xêp hgng di tIch không yêu cáu hO sa 
khoa hQc và pháp l ('cam mOc chi giài khoanh vüng báo vç và dwcic cap giáy 
cháng nhçn szr diing dat). Vi 4y, côngtác 1p ho so bô sung dê hoàn thin ni 
dung khoa h9c và pháp 1, nhât là bàn do khoanh vüng bâo v và cap giây chüng 
nhãn quyên six dung dat cho toan bô di tich disoc xêp hang däc cach la viêc lam 
cap thiêt, can nhieu thyi gian, nguôn kinh phi Rrn và sir thông nhât phôi hçp giUa 
các cap chInh quyên dja phuong vâi các sâ, ban ngãnh cüa tinh. 

NAm 2013, Hi dng nhân dan tinh ban hành Nghj quy& s 1 7/2013/NQ-
HDND, ngày 31/7/2013 ye vic dâu tu, bão ton, tOn tao,  chong xuông cap h 
thông di tIch ljch sü van hóa tinh Quãng Trj, giai doan 2013 - 2020, trong do nêu 
mic tiêu: Nám 2015, 100% di tIch cza tinh dwctc kiêm kê, hoàn thành vic cam 
mc chi giái, khoanh vüng báo vç và dwcrc c4o gi4 ch'ng nhgn quyn th dung 
dat. Tuy nhiên, do chixa duçic quan tam bô tn dii kinh phi nên ye co bàn không 
hoàn thành dixqc các mic tiêu dt ra trong Nghj quyêt 17. 

Trixóc thirc trng dO, tr näm 2016 dn 2020, Si VH,TT&DL d chi dao 
Ban Quàn l Di tIch và Danh thäng (nay là Trung tam Quãn l Di tich và Bão 
tang tinh) phôi hcip v&i UBND các huyn, thj, thành phô thirc hin cOng tác l.p 
ho so khoa h9c và pháp l theo hInh thüc: UBND các huyn, thj, thành phô chju 
trách nhim thrc hin ho so pháp 1$' (lip  bàn do và biên bàn khoanh yang báo 
dat dai); Trung tam Quân l Di tich và Bào tang tinh l.p ho so khoa h9c (1 ljch 
khoa h9c, bàn ãnh, bàn ye k5 thut). 

Dn nay, tng s di tIch xp hng cp tinh ducic b sung hoàn chinh h so 
khoa h9c và pháp l là: 135/476 di tIch chiêm 28%, so di tIch chixa có ho so 
khoa hpc và pháp l là 341/476 di tIch chiêm 72% (trong do cO 48 di tIch dir 
kiên dixa ra khOi danh m%lc). Vi 4y, so di tIch can hoàn chinh ho so khoa h9c Va 
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pháp l là 293 di tIch (Phi lyc 05 cza D an). 
A " - 0 A ? A 2. Mtic tieu: Den nam 2020, 100 /o di tich cap tinh hoan thanh vlçc 

xây drng bia, biên" 
Dn näm 2020, trén dja bàn tinh có 75/476 di tIch cap tinh duc dt bia, 

biên, xây dimg dài tu&ng nim, liiu nim chiêm 16%. ('huyçn Vinh Linh 2 2/163 
di tIch, Gio Linh 10/53 di tIch, Triéu Phong 12/77 di tIch, Hái Lang 04/78 di 
tich, Dakróng 04/29 di tIch, Hzthng Hóa 01/2 0 di tIch, Thj xâ Quáng Trj 1/6 di 
tIch, Thành phó Dông Ha 15/19 di tIch, Cam Lç5 6/30 di tIch). 

Hin con 401/476 di tIch cp tinh chua duqc xây dirng bia, bin chim 
84% (Cy the: Huyn Vnh Linh: 141/163 di tIch, Gio Linh: 43/53 di tIch, Triêu 
Phong: 65/7 7 di tIch, Hái Lang: 74/78 di tich, Dakróng: 25/29 di tIch, Hu'ó'ng 
Hóa: 19/20 di tIch, Thành phó Dông Ha: 04/19 di tIch, Cam Lç5: 24/30 di tIch, 
Con C'ó: 01/1 di tIch, thj xä Quáng Trj: 5/6 di tIc/i). 

• A A - A 3. Mijc tieu: Den nam 2020, 100% di tich Quoc gia da phan cap cho 
các huyn, thj, thành ph quãn 1, khai thác sü' thing và mt so di tIch cap 

tinh tiêu biêu duçc dâu tu' phc drng, ton to" 

3.1. Danh miic di tIch quc gia tiêu biu dugc dâu tr tr nguôn von Trung 
ucng và xà hi boa (cap tinh quàn 1) giai don 2013-2020 do ngành Van hóa, 
The thao & Du ljchlTrung tam Bão ton di tIch và danh thäng (hin nay là Trung 
tam quãn 1 di tIch và Bâo tang) lam chü dâu tu: 

- Giai dotn 2013- 2020, có 0 1/07 di tIch duçic cp kinh phi dtu b, ton 
t.o: H thông các cong trInh khai thác nuó.c cô Gio An (giêng Dào, giêng Trng, 
giêng Pheo, giêng Máng, giêng Gal, giêng Ong, giêng B., giêng Büng vâi tong 
kinh phi dâu Ui 2.5 00 triu dong (ngan sách tinh) chiêm 14% so di tIch (theo kê 
hoach 4525/KH-UBND cüa UBND tinh, l trInh dâu tu tCr 11am 2014 den 2020 
có 7 di tIch xêp hang quôc gia do ngành Van boa, The thao và Du ljch lam chü 
dâu tu vói tong kinh phi 11.300 triu dong). 

3.2. Danh m1ic di tIch quOc gia tiêu biêu duçic du tu tr ngun vn Trung 
ucmg và xä hi hóa (cap tinh quãn l) giai doan 20 13-2020 do UBND các huyn, 
thj xä, thành phô lam chü dâu tu: 

- Giai doan 2013- 2020, có 0 1/06 di tich dugc cp kinh phi d tu b6, tOn 
tao: Di tIch thành Tan S vói kinh phi dâu tu 9.000 triu dông (Trung uong ho 
trq 4.000 triu dông, ngân sách tinh 2.200 triu dông, ngân sách huyn 2.700 
triu dông, xã hi hóa 300 triu dông) chiêm 17% so di tich (theo kê hoach 
4525/KH-UBND cüa LJBND tinh, lô trInh dâu tu tü näm 2014 den 2020 co 6 di 
tIch xp hang quôc gia do UBND các huyn, thj xâ, thành phô lam chü dâu ti.r 
vfd tong kinh phi 11.300 triu dong). 

3.3. Danh miic các di tIch ducc du tu t1r nguôn vn cüa tinh, ngan sách 
huyn, thj, thành phô, xa, phithng, thj trân và xã hi hóa giai don 2013-2020 
do UBND huyn, thj xà, thành phô lam chü dâu tu: 

Trong nhUng näm vira qua, vói kinh phi chü yu duçic huy dng tir ngun 
xã hi hóa cüng vi ngân sách dja phucing d tiên hánh dâu Ui tu bô, ton tao 
duqc 54/476 di tIch, t5' 1 12% vOi tong kinh phi 68.982 triu dông (trong so 
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nay, 1oi hInh di tIch van hóa nghê thuât du'ói dng các cong trinh ton giáo, tIn 
ngi.rông nhu dInh, chüa, nba th h9... duoc trüng tu, ton tao  chü yêu tr nguôn 
kinh phi xã hi hóa)1 . 

D6i chiu vôi Phii 1ic I (Nghj quyt s 17/2013/NQ-HDNID) có 01/23 di 
tIch duçic dâu tu tü ngân sách tinh 200 triu dông: Dja diem Don Ben Ng%r 
(huyn Gio Linh), chiêm tT 1 4% tOng sO di tich. 

D& chiu vói Ph 1iic II (Ngh quy& s 17/2013/NQ-HDND)co 01/67 di 
tIch duçic dâu tu t1r ngân sách tinh 49 triu dông: Dja diem don diên Mi Rôm 
(huyn Hung Hóa), chiêrn t' 1 1,5% tOng so di tIch. 

Di chiu vOi Phii h1c III (Nghj quy& s 17/2013/NQ-}-IDND) có 03/261 
di tich di.rçc dâu tu tt'r ngân sách huyn 20 triu dông/di tIch: Vii thàm sat Huàng 
Diên, Dja diem Quân y vin 88, Dia diem cong lang tan Trà (huyn DalcrOng), 
chiêm tr 1 1% tong so di tIch. 

3.4. K& qua si:r diing các ngun kinh phi du tu dê tOn tao,  tu bô h thng 
di tich theo phân k' dâu tu cüa nghj quyêt (Phii 1ic IV, V): 

- 02/23 di tIch quc gia duc du tu vth kinh phi 11.500 triu 
dông/22.600 triu dOng, chiêm t' 1 9% so di tich (trong do ngân sách Trung 
uang 4.000 triu dông, ngân sach tinh 4.700 triu dông, ngân sách huyn 2.700 
triu dOng, xã hi hóa 300 triu dong); 

- 05/351 di tich cp tinh phân dtp cho UBND các huyn, thj xã, thành ph 
và UBNID x, phuO'ng, thj trân trirc tiêp quàn 1 ducc dâu tu vói kinh phI 309 
triu dôngll5.470 triu dOng, chiêm t 1 1,4% sO di tich; 

TS' 1 di tIch duçic du tu', bâo tn, ton tao  so vi miic tiêu trong Nghj 
quyêt 17/2013/NQ-HDND con thãp. 

4. Mic tiêu: "Cong tác quy ho,ch, thIu tir, ton to các htng mi•ic cOn 
1ii cüa các di tIch quan trQng nhu': Thành cô Quáng Tr, Nhà dày Lao Bão, 
Khu Itru nim Tong BI thir Lê Duãn, Da do Vlnh  MOe, Dôi b Hin Luo'ng 
- Bn Hãi, can cfr Dôc miêu và Hang rào din tü' Mc.Namara" 

Trong giai doan 2013-2020, các di tIch Thành C Quãng Trj, Nba dày 
Lao Bão, Khu 1uu niêm Tong BI thu Lê Duân, Dja dao  Vjnh Môc, Dôi bo' Hiên 
Lung - Ben Hãi duac dâu tu tOn tao  vi tong vOn dâu tu 75.100 triu dOng, 
trong do nguOn ngân sách nhà nu'óc 30.928 triu dong, nguOn xà hi hóa 44.172 
triu dong. 

4.1. Di tIch Thành C Quãng Trj viii tng kinh phi dâu tu: 24.5 00 triu 
dông, bao gOm các hang mic nhu xãy d1rng Lu dông và Noi hóa yang; sü'a chüa 
kè hO bao quanh và lát san dài chü'ng tIch sinh vien; nhà phçic vi1 tai Thãnh cô 

Huyn Hal Lang: Tin hành ton tao, chng xung cp 12 di tich vâi tng kinh phi 5.52 1 triu dng: Huyn 
Triu Phong: Dà tiên hành trOng tu, tOn to cho 13 di tfth trén dja bàn hu)'n vài kinh phI hon 43.7 84 triu dông 
(k cà ngân sãch Trung .wng, tinh, huyn và xâ hOi  hoa); Huyn Gio Linh: Tiên hành dâu tu tOn t?o  03 di tich 
vài tOng kinh phi 4.500 triu dong; Huyn VTnh Linh: T& ngân sách dla  phi.rong và nguon xä hi hóa da dâu tti 
nâng cap ii ditich ljch scr van hóa trng diem vOi tong kinh phI 2.894triu dOng; Huyn Cam L: D dãu tu tOn 
t?o 02 di vài tong kinh phi 570 triu dOng; Thành phô Dông Ha: Dà tiOn hành bào tOn, tOn to 06 di tich vói tong 
kinh phi 4.584 triu dOng; Thi xä Quang TrI: Dà du tix, nâng cp ton to 02 di tich vài kinh phi 7.000 Lritu dOng 
+ Huyn Huàng HOa: Da dâu tt.r xây dirng bia di tIch cho 01 di tIch vài kinh phi 49 triu dng; Huyn DakrOng: 
Trong nhQng näm qua dâ dâu ti.r cam bia biên cho 04 di tich vài tang kinh phi 80 triu dOng. 
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Quãng Tn; xây mOi nhà don tip; tri sang tác Diêu khc dá "Thành Co Quàng 
Trj - Bat tü và Hôi sinh" ; xây dirng Bia ch(rng tIch Ham Sâ chi huy Tiêu doàn 3 
bO di dja phrnmg tinh Quàng Trj (K3 Tarn Dáo). 

4.2. Di tIch Nba dày Lao Bào nàm 2013-2017 duqc dâu tu vói tOng kinh 
phI 11.700 triu dông bao gôm các hang miic: Xây mói Nhà trung bay; Tu bô 
phiic hôi mt phân xà urn bit giarn, xà urn D-E, Tu bô phiic hôi công, bang ten 
don, tung thành và lô cot, den am hon và nhà bia cii Ho Ba Kin, Phân ha tang 
k thut gôm: Phát quang thrc bI; du'&ng tharn quan tai  kbu nhà A; h thông 
rãnh thoát nuâc; cap nuc ngoài nhà (Ngân sách Trung uang). 

4.3. Di tIch Khu luu nim Tong BI thu Lé Duân: Närn 2017 scm süa nhà 
tu&ng nim và nhà trung bay 508 triu dông (Ngân sách tinh). 

4.4. Di tIch Dja dao  Vjnh Mc và h théng Lang hm Vinh Linh vOi thng 
kinh phi dâu tu 12.292 triu dong, bao gOrn các hong m1ic: Sira chüa kè bào v 
di tich; xây dimg nhà tnrng bay; nâng cap trung bay trong lông dja dao  Vnh 
Môc; tu bô vách gO, lan tre; sira chüa nhà v sinh. 

4.5. Di tich Dôi bar Hin Luong - Ben Hãi van tong kinh phi dâu tu' 26.100 
triu dông, bao gôm các hang miic: Tu bô nba Hip thuong, kS'  dài, don cong an; 
scm si'ra câu Hiên Luong, hang rào, din chiêu sang; xây rnâi nba v sinh; xây 
drng Tuçmg dài Chiên si Cong an nhân dan tai  di tIch Dôi b Hiên Luong - Ben 
Hài; xây dmg các hang miic ha tang ar Narn di tich Dôi b Hiên Lirong - Ben 
Hái. 

5. Miic tiêu: "Cong tác nghiên cii'u, kiêm kê 1p ho so xêp hing di tIch 
cap tinh; nãng hing các di tich cap tinh có thi tiêu chI len di tIch quôc gia, 
quc gia dc bit" 

- COng tác nghiên ciru, kirn kê 1p h so xp hng di tich cp tinh: Trong 
giai doan  20 13-2020 dã hoàn thành 16 ho so xêp hang di tIch cap tinh. 

- Cong tác nâng hang di tIch cp tinh len di tIch quc gia và quc gia dc 
bit di.rçic quan tam chü tr9ng. Trong giai don 20 13-2020 dã cO 04 ho so di tich 
duçc xêp hang quôc gia dc bit (Thành Co Quáng Tr/ và Nhüng d/a diem luii 
nim sy' kin 81 ngày dêrn nám 1972, Dói bô' cáu Hiên Lwo'ng - Ben Hái, Dithng 
Trwàng San - Dtc&ng Ho ChI Minh, Dja dçto V/nh Môc và H thông lang ham 
Viih Linh). Dâ hoàn thành 05 ho so d nghj xêp hang di tIch quOc gia, trong do 
có 01 di tIch dã duqc xêp hang (Di tic/i các df a diem lien quan den Din/i C'hia 
Nguyen (1558 - 1626,)). 

Cong tác 1p h so nâng hang len di tich quc gia dc bit di vó'i di tIch 
Khu lun nim TOng BI thu Lê Duân chu'a triên khai do dang trong qua trInh xây 
drng dr an dâu tu bâo ton ton tao  di tIch (Dir kiên thirc hin giai doan 2015-
2020 bang nguOn vOn trung han  cüa ChInh phU). 

II. KIlO KHAN, VUNG MAC VA NGUYEN NHAN TON TiJ 
1. Khó khán, vu'&ng mc 
Qua trInh thirc hin Nghj quyt 17/201 3/NQ-HDND ngày 31/7/2013 cüa 

HDND tinh và Kê hoch sO 4525/KH-UBND ngày 3 1/12/2013 cüaUBND tinh, 
ben canh  nhu'ng kêt qua dat  dugc v.n con rnt sO khó khan, vithng mac nhu' sau: 
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1.1. Cong tác cam mc chi giái khoanh ving báo v và cap giciy cháng 
nhçn th dung dat chwa du'cic trién khai thrc hin theo dng ló trinh: 

- Vic 1p h so khoa h9c và pháp l rt quan tr9ng, là co s& d thirc hin 
cong tác quy hoach, cong tác trüng tu, bâo tOn, ton t.o, kêu gçi dâu tix ton tao  di 
tIch..., nguôn kinh hI dâu tu cho vic 1p ho so khoa h9c và pháp l khá l&n, 
thy nhiên Nghj quyêt so 17 chi tp trung chü yêu vào cong tác dâu tix, bào ton, 
ton tao,  chông xuông cap h thông di tIch ljch s van boa tinh Quãng Trj, giai 
doan 2013-2020, chira dánh giá thc trng h thông di tIch, dc bit là h thông 
di tich cap tinh (chü yêu là duqc xep hang dc cách, chixa có ho so khoa h9c Va 
pháp 19) nên không có co S dê dâu tir, ton tao. 

- Mic tiêu, k hoach  cüa Nghj quy& &ra ra khá quy mô: "Din nàm 2015, 
100% di tIch tinhdwçrc kiêm kê, hoàn thành viêc cam móc clii giái khoanh ving 
báo v và duc'c cap giáy chthig nhgnth dyng dat" nhung th&i gian thijc hin ngän 
(07 näm). Vic 1p ho so pháp 19 (cam môc chi giói, khoanh vi'Jng bão v và cap 
giây chCrng nhn quyên sr diing dat) là vic lam khó, phüctp, can nhiêu thai gian, 
can nguôn kinh phi l&n và con phii thuc vào cong tác kiêm kê, nghiên cIru, hoàn 
hin ho so khoa h9c di tIch mi dam bâo tInh chInh xác. Tuy nhien, cOn tác hoàn 
thin ho so khoa h9c không dira vào mic tiêu, kê hoach cüa Nghj quyêt. VI 4y, 
den nám 2021 vn cOn 293 di tIch chi.ra hoàn thành ho so khoa hçc và pháp 19. 

1.2. COng tác tring tu, báo ten, tOn tgo di tic/i chwa dáp ingyêu cdu thc 
tiên.• 

Theo 1 trInh du t.x, bào tn, ton tao,  chông xung cp di tIch cüa K 
hoach 4525/KH-UBND, tr 2013 - 2020 cO 13 di tich quôc gia, 351 di tIch cap 
tinh duçic dâu tu vâi tOng kinh phI 38.000 triu dOng trong do ngân sách Trung 
uang 11.300 triu dông, ngân sách tinh 14.750 triu dông. 

Tuy nhiên, tü nàm 2014 - 2020, theo K hoach  s 4525/KH-UBNDngày 
31/12/2013 cüa UBND tinh ngân sách tinh mói cap 2.500 triu dng dê dâu ttx, 
bâo ton, ton tao  và sàa cha nhO cho các di tIch quôc gia do ngành Van hóa, The 
thao và Du ljch lam chü dâu tu. Dôi vói di tIch phân cap quãn 19 cho các huyn, 
thj, thãnh phô hau nhu chua duqc b trI kinh phi. VI 4y, cong tác dâu ti.r, bão 
tOn, tOn tao,  chOng xuông cap h thông di tIch ljch sü van hóa tinh Quang Trj 
chua dam bào l trinh thrc hin Nghj quyêt 17/201Q- cüa Hi dOng 
than dan tinh và Kê hoach so 4525/KH-UBND cüa Uy ban nhân dan tinh. 

Do diu kin ngun 1irc (ngân sách, nhân hrc) cOn han  ch nên trong cong 
tác quy hoach, xay drng ho so, cüng nhu cong tác dâu tu ton tao  di tich cOn 
nhiêu kho khàn, bat cap. So lung ho so khoa hçc và pháp 19 duqc hoàn thin 
cOn khiêm tOn; kinh phI dâu tu chông xuông cap di tich cOn han  ché chua tuong 
xüng v&i tiêm nàng và th%rc trng di tIch. 

Hoat dng du tu tu b, ton tao  di tIch ttr tinh dn huyn, thj, xã, phisng 
thy dãcó nhrng két qua bithc dâu nhixng chixa dáp frng dtrçic vói yêu câu thirc 
tiên; hâu nhu chi.raxây dirng 1 trinh, kê hoach  triên khai thirc hin mt cách cii 
the, bài bàn dé tiên hành vic nâng cap tu bô theo trng nàm, t1rng giai doan. 
Ben canh  nhng di tIch có quy mô, tam cv lan nám trong các dir an và mt sO di 
tich dircic buy dng dâu tix tOn tao  bang các nguOn vOn cüa B VH,TT&DL, cüa 
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các dn vi quân dci,  các doanh nghip tài trg Va nhiu ngun khác thi mt phn 
rat 1vn các di tich chua duçic quan tam dâu tu diing mirc. Các di tIch duçc cam 
bia, biên con & quymônhO, chat 1iu cOn mang tinh tam  th?yi, chua dam báo tinh 
ben vQng; vic phôi kêt hgp gi1a quy hoach ton tao  di tIch vi xây drng earth 
quan môi trurng van hoá, biên di tIch thành nai sinh hoat van hoá cong dông 
chua duqe quan tam dung müc. 

2. Nguyen nhãn tn ti 

- H thng di tIch trên da bàn tinh chü yu là di tIch ljch si:r each rnng, 
trài qua thai gian các di tIch cIa bj xuông cap, them chI nhiêu di tIch den nay 
không tim thây dâu tich, không xac dmh duoc vi tn toa lac hoäc dia diem toa lac 
näm trong so do dat cap cho dan, các nhân chirng tuôi cao sue yêu, nhiéu ngu'i 
cIa qua diii... day là nhüng van dê dt ra trong qua trInh bô sung ho so khoa h9c 
và pháp l. 

-Ngun 1c kinh phi khó khAn nên vic dAu tu cho cong tác bâo tn, tOn 
tao, chông xuông cp các di tIch Ijch sir và van boa trên dja bàn tinh chua dáp 
t'rng yeu cau, chua tuong thng vói vj the cüa di tIch. 

- Các dja phixong chua thrc su chü dng, quan tam dung mirc den vic 
xay drng các chuong trInh, kê hoach  phôi hp triên khai thirc hin cong tác 1p 
ho so khoa h9c và pháp i, cong tác dâu tu bão ton, ton tao,  chông xuông cap 
cho h thông di tIch ljch sir van hóa thuc quyên quãn 1. 

Phinthfrba 
MIJC TIEU, NHIM vi vA GIAI PHAP TIEP TIJC THVC HIN 
DAU TU' BAO TON, TON TAO, CHONG XUONG CAP DI TICH 

GIAI DON 2022-2025 

I. MIJC TIEU 

1. Mtic tiêu chung 

- Quy hoach, bão tn, ton tao,  chng xung cp di tIch cIa dugc xp hang 
quôc gia dc bit, quOc gia và cap tinh giai doan 2022 - 2025 nhäm ngán chtn có 
hiu qua tInh trang hoang phê và xuông cap cüa các di tIch ljch si:r van hóa trên 
dja bàn toàn tinh; 

- Hoàn thin cong tác 1p h so khoa h9c và pháp 1 cho h thng di tIch 
cIa xep hang cap tinh; 

- Hoàn thành cong tác xay dirng bia, bin cho các di tIch cp tinh cOn 'ai 
trên dia bàn tinh; 

- Kt hç'p ngân sách Nba nithc và huy dng ti da ngun 1irc xâ hi hóa d 
thc hin cong tác bão tOn, ton tao,  chông xuông cap di tIch trên phm vi toàn 
tinh, ru tiên dôi vd các di tIch thuc 1°a  hInh ljch su each mng và khào cô 
quan tr9ng, nhtng di tIch cO tác dng tr1rc tiep den cOng tác giáo diic truyên 
thông each mng và các di tIch phçic vii hoat dng phát triên kinh té du ljch; gan 
dâu tu ton tao  vi bao v, quãn 1 khai thác và phát huy giá trj các di tich. 
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2. Muc tiêu Cu the 

- Hoàn thành 100% h sa khoa hçc và pháp 1 di tIch cp tinh (293 di 
tIch) (Ph lyc VI,); tiêp t1ic rà soát dua ra khôi danh rniic di tich xêp hang  cap 
tinh dôi vâi các di tIch không dam báo các tiêu chI xep hang, truâc mat dua 48 
di tIch ra khói danh m1ic di tich xep hang cap tinh. 

- Hoàn thành cong tác quy hoach 03 di tIch quc gia dc bit (Phy lyc 02). 

- Hoàn,  thành cong tác quy hoach,  d.0 ttr báo tn, ton tao  chng xuông cap 
08 di tich quôc gia di.rqc phân cap quán 1 cho các huyn, thj xã, thành phô (Phy 
lyc III,) và dâu tis bão ton, ton tao  chông xuông cap 32 di tIch cap tinh dâ Co day 
dü ho so khoa h9c và pháp 1 trên dja bàn tinh (Phy lyc 05). 

- 100% di tIch cp tinh trén dia bàn tinh duTYc cm bia, biên; 

- Trin khai thirc hin cong tác khào sat, 1p nhim vi Quy hoach, 1p dir 
an dau t'is, xây dirng dê dicing trnng bay, sru tam hin vet...  dôi vâi 04 di tIch 
quOc gia dii kiên xin ho trçy tü ngân sách Trung ixo'ng và các nguôn xa hi hóa 
(Phy lyc IV,). 

II. NHLM VU VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Nhim vu 

- Gn cOng tác bâo tn di san van hóa, du tu tOn tao,  chng xung cap di 
tIch vOi phát triên du ljch ben vüng, quàng bá, giói thiu vüng dat, con ngui và 
van hóa Quâng Trj vói các dja phuong trong Ca nuâc và ban  be quôc tê. 

- K& hqp ngân sách Nhà nuâc và huy dng ti da ngun xã hi hóa d 
thrc hin cong tác trüng tu, bão tOn, ton tao, chông xuOng cap di tIch trên pham 
vi toàn tinh; gAn dâu tu ton tao,  chông xuông cap vOi báo v, quãn 1 khai thác 
và phát huy giá trj các di tIch. 

- Trin khai cong tác d.0 tu bão tn, tOn tao,  chng xung cp di tIch theo 
quy trInh, kê hoach  thông nhât chung trong toàn tinh, tránh tInh trng dâu tu ton 
tao, chông xuOng cap di tIch tr phát, tüy tin, không dam bâo quy trInh các dja 
phuong. 

- Tp trung hoàn thin cOng tác 1p h so khoa h9c vã pháp 1 cho h 
thông di tIch dä duc xêp hang dc cách. 

- Lp danh sách dira ra khOi danh rn1ic di tIch xêp hang cap tinh dôi vth 
nhüng di tIch không dáp rng cad tiêu chI xêp hang 

- Tp trung các ngun hrc d d.0 ti.r báo tn, tOn tao,  chng xung cp di 
tIch. Ngân sách tinh, huyn dam bâo can dOi, phân bô hang näm theo t' 1 chi 
ngân sách hp 1 trong tong chi ngân sách dja phucing cho cOng tác trüng tu, bão 
ton, ton tao,  chông xuOng cap di tich. Tang cung cOng tác xà hi hOa, huy dng 
sir dóng gOp cüa các doanh nghip, các tO chüc kinh tê - xã hi, các doàn the 
nhân dan và các to chic, cá nhân dê phiic vi cOng tác trüng tu, bão tOn, ton tao, 
chông xuOng cap di tich. 



10 

2. Giãi pháp chü yu 

- Dy minh các hoat dng tuyên truyn, giáo d%lc, nht là tuyên truyên 
Lust Di san van hóa và các vAn bàn pháp lust  lien quan den cong tác quãn 1, 
bão ton và phát buy giá trj di tIch den các tang lap nhân dan, gop phãn nãng cao 
nhn thirc trách nhim cüa các cap, các ngành, doàn the và ngithi dan trong vic 
tbirc hin nhim vi bâo ton và phát buy các giá trj di san van hóa cUa tinh 
Quâng Trj. fXra miic tiêu, nhim vii Cong tác bào ton, ton tao,  chong xuông cap 
h thông di tIch ljch sü vAn hóa tinh Quáng Trj vào Nghj quyêt cüa các cap üy 
Dãng, kê hoach  Nhà nix&c & các cap. 

- TAng cu?mg hcm nCa trách nhim cüa các cp üy dâng, chInh quyn, 
nhât là trách nhim ngu&i dung dâu trong vic trién khai thrc hin Dê an; sr 
phôi hçip giUa các car quan quán 1 vói các ngành, các to chüc chInh trj - xã hi 
trong vic dâu tu bão ton, ton tao,  chong xuông cap di tich. 

- Nâng cao hiu qua cong tác quãn l Nhà nuOc trong thirc hin nhim vi 
bão ton, ton tao,  chông xuông cap h thông di tIch ljch sur vAn hóa tinh Quãng 
Tn; kin toàn b may lam cong tác quail 1$' di tIch tir tinh den car s& theo hithng 
dan cüa Trung ucrng và diêu kin thirc tê cüa tinh. Xác djnh rô trách nhim cüa 
timg cap, timg ngành dam bâo nâng cao hiu hrc, hiu qua cong tác quàn l, bào 
tOn, ton tao  và phát huy giá trj cüa di tIch. Ch trçng cong tác bôi dixông, nâng 
cao trInh d can b quãn 1$', can b chuyên mOn lam cong tác bào ton và phát 
huy giá tn các di tich ljch sur vAn hóa. To chüc các l&p tp huãn ye chuyên môn, 
nghip vi cho can b vAn hóa car s& ye lTnh virc bâo ton và phát huy giá tn di 
san vAn boa. 

- Xay dimg và hoàn thiên car ch, chInh sách du tix bào tn, ton tao, 
thông xuông cap di tIch, tao  car s& pháp l, phãn djnh rô trách nhim cho chInh 
quyên tü tinh den car s& dê chu dng trong xây drng kê hoach,  phuang an buy 
dng nguOn hrc dâu tix bâo ton, ton tao,  chông xuOng cap di tIch; dng vién, 
khuyên khIch các doanh nghip, tO chüc, cá nhân tham gia h trq các dir an dâu 
tir bão tOn, ton tao,  chông xuông cap di tIch. 

- Huy dng các ngun 1irc d d.0 tix báo tn, tOn tao,  chng xung cp di 
tIch ljch sur vAn boa tren dja bàn tinh, bao gm: Ngân sách tinh, ngân sách huyn 
và xä hi hóa. 

III. C€% CHE, CH!NH SACH vA QUAN LY DAU TU' 

1. Co' ch, chInh sách du ttr 

- CAn cu Lut Ngân sách nhà nixâc ngày 02 tháng 6 näm 2015; Lutt Du ti.r 
cong 13 tháng 6 näm 2019: Dôi vOl di tIch quôc gia và di tIch cap tinh dugc 
phân cap cho buyn, thj xa, thành phô quãn l'do các huyn, thj xA, thành phO 
bô trI von dê dâu tu bâo tOn, ton tao,  chOng xuOng cap di tIch. Tuy nhiên, trong 
th&i gian qua, do diêu kin kinh phi ciia các huyn, thj xa, thành phO cOn khó 
khAn nên phân lOn di tIch chi.ra bô tn dtrçic nguOn lirc dàu tu, do 4y h thông di 
tIch bj xuông cap nghiêm tr9ng. 
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Truc thirc trng do, nhm bão tn và phát buy giá trj các di tIch ljch sir và 
van hóa gän vci phát triên du lich, can có sir isu tiên dâu ttr tir ngân sách tinh và 
nguôn xã hi hóa. 

- Di vci 03 di tIch quc gia dc bit d xut du tu tü ngun ngân sách 
tinh ('Phii luc 02). 

- Di vOi 08 di tIch quc gia dã dirge phân c.p choUBND huyn, thj xã, 
thành phô tr1rc tiêp quãn 1 và 32 di tIch cap tinh tiêu biêu dã có day dU ho so 
khoa h9c và pháp 1 trên dja bàn tinh huy dng nguôn !irc dâu tu theo hInh thi'rc: 
Ngân sách tinh 80%; Nguôn xã hi boa 20% (Phy lyc 03, Phy luc 05,). 

- Di vôi 04 di tIch quc gia dir kin xin h trg ttr ngân sách Trung u0ng và 
xâ hi boa: Ngân sách tinh bô trI cho cong tác cong tác kháo sat, 1p nhirn v1j 
Quy hoach, 1p dir an dâu tir, xây dirng dê ci.rong tnmg bay, suu tam hin 4t... 
(Phy lyc 04). 

- Các di tIch c.p tinh con lai  phân cp cho UBND các huyn, thj xâ, thành 
phô; UBND các xâ, phithng, thj trân tr1rc tiêp quàn 1', hang nám UBND các 
huyn, thj xã, thành phô can cr tInh hInh xuông cap cüa di tIch và diêu kin thirc 
tê cüa dja phi.rcing dé có kê hoach dâu tu theo thi ttr uu tiên nhàm báo ton, ton 
tao, chông xuông cap và phát buy giá trj di tIch phiic vii nhu câu phát triên kinh 
tê-xA hi i dja phi.rong. 

2. Quãn 1y hoyt dng cIu tu' 

- S Van boa, Th thao và Du ljch: Chü d.0 tu' các dir an chng xung cap, 
tu bô và ton tao  các di tich quôc gia do tinh trlrc tiêp quán 1. 

- UBND huyn, thj xâ, thành ph: Chü du tu quail i các dir an cMng 
xuông cap, tu bô và ton tao  di tich quOc gia và di tIch cap tinh dä dugc phân cap 
quãn 1 tr1rc tiêp. 

- UBND xã, phuông, thj trtn: Chü d.0 tu quãn 1 các dir an chng xuông 
cap, tu bô và ton tao  di tich cap tinh dä &rlc phân cap quãn 1 tnrc tiêp. 

- UBND các cp, các Sâ, ban, ngành lien quan tang cu&ng cong tác thanh 
tra, kiêm tra các boat  dng quàn l, trüng tu ton tao  di tIch theo Lu.t Di san van 
hóa, Nghj djnh hurng dan thrc hin cüa ChInh phü và theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 

IV. KINH PHI THIIC HIEN 

1. Kinh phi ip h so khoa h9c và pháp 1 cho 293 di tich: 6.446 triu 
dông, trong do: 

- H so khoa h9c: Ngân sách tinh: 2.930 triu dng (bInh quán 10 triu 
dóng/di tIch); 

- H so pháp l: Ngân sách huyn, thj xa, thành ph: 3.5 16 triu dng (blnh 
quán 12 friu a'óng/di tIc/i,). 

2. Kinh phi d,u tu bão thn, ton tao,  chng xung cp di tIch sU ding ti'r 
ngân sách Trung uong, tinh, huynJthj xãlthành phô, xâlphu&ng/thj 'trân và huy 
dông xâ hi boa và các nguôn vOn hgp pháp khác: 12 di tIch quôc gia: 11.830 
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triu dng trong do: 

2.1. D.0 tr bão tin, ton tao  08 di tIch quc gia vi tng kinh phi 5.830 
triu dông, trong do: ngân sách tinh 4.664 triu dông, huy dng nguôn xä hi 
hóa 1.166 triu dông. 

2.2. D.0 tu tü ngun ngân sách tinh: 6.000 triu dng cho cOng tác kháo 
sat, 1p nhim vu Quy hoch, lap du an dâu tu, xây dirng dê ci.rang tnrng bay, 
suu tam hin 4t. . . cho 04 di tIch quôc gia (DOi vói vic dâu tu ton tao  dir kiên 
sê dê nghj Trung uang ho trq và vn dng theo hInh thüc xã hi hóa). 

3. Du tu bão tn, ton tao,  cMng xung c.p 32 di tIch cp tinh vâi tng 
kinh phi 18.430 triu dông, trong do ngân sách tinh 14.744 triu dông, huy dng 
nguôn xà hi hóa 3.686 triu dông. 

4. Du tu Quy hoach  03 di tich qu6c gia dc bit trén dja bàn tinh Quãng 
Trj 7.000 triu dông. 

Tng kinh phi ngân sách Nba nrnc và các ngun hrc xã hi khác d du tu 
lap ho sa khoa hoc va phap ly, Quy hoach di tich quôc gia dac biêt, xây dung bia 
biên, cam mOc chi gid, khoanh vng bào v, bâo tOn, ton tao,  chOng xuông cap 
di tIch giai doan  2022 - 2025: 43.706 triu dông, Cu the nhu sau: 

+ Ngdn sách tinh: 35.338 triçu dng; 
+ Ngán sách huyn: 3.516 triu dng, 
+ Xd hi hóa: 4.852 triu dng. 

V. TO CH1C THUC lIEN 

1. S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

Là Ca quan thuOrng trrc có nhim v11 tharn muu cho Uy ban nhân dan tinh 
to chirc triên khai thuc hin Dé an. Chü trI, phôi hçip vOi các dan vj, dja phuang 
thuc hin mlic tiêu, nhim vu cüa Dê an. Dê xuât ban hành các co chê, chInh 
sách ye quàn l, bâo ton và phát buy giá trj ciLia di tjch ljch sir - van hóa; 

Hang näm, can cü ngun vn du tu, khâ näng kinh phi huy dng xã hi 
hóa, Sâ Van hóa, The thao và Du ljch chü trI, phôi hcip vâi S& Kê hoach và Dâu 
tis, UBND các huyn, thj xä, thành phô khão sat, dánh giá cii the thirc trng 
xuông cap cüa di tIch trong Danh milc di tIch, xây dirng kê hooch dâu tu bão ton, 
ton tao,  chông xuông cap di tIch trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh; 

Thy tInh hInh thirc t và khá nàng can di cUa ngân sách, có th diu chInh 
so lucmg di tIch, kinh phi h trçY cho mi di tIch phü hçp nhung khOng vuçlt qua 
tong mrc dâu tu bão ton, ton tao, chông xuông cap di tich hang nam theo quy 
djnh cüa Dê an. Dôi vi nhUng ni dung phát sinh trong qua trInh thirc hin Dê 
an, báo cáo UBND tinh xem xét quyêt djnh; 

Chü trI, ph& hap v9i Sâ K hoach và Du tu, cac sâ, ngành, dan vj lien 
quan thc hin quy trInh, thu tiic 1p Dr an, Báo cáo kinh tê - k' thut dâu tu 
bão tOn, ton tao,  chOng xuông cap di tich quôc gia dc bit, di tIch quôc gia theo 
quy djnh; don dôc, kiêm tra, thârn djnh, thOa thun thiêt kê tu bô di tIch cap tinh 
cüa các huyn, thj xã, thành phô; 
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PhM hop vOi SO K hotch và Du tu, SO Tài chInh tham muu UBND tinh 
bô trI von ngân sách hang 11am d triên khai t1c hin Dê an; 

Djnh kS'  kim tra, dánh giá vic thuc hin cong tác tring tu bâo tn, ton tao 
và phát buy giá trj các di tIch trên dja bàn tinh theo quy djnh ciia Dê an, báo cáo 
UBND tinh và B Van hóa The thao và Du lich; tham muu UBND tinh dinh k' 
so kêt, tong két vic thirc hin Dê an. 

2. S& Kê hoach và Dâu tu' 

Chü trl, phi hcp vOi SO Tài chInh, SO Van hóa, Th thao vàDu ljch, các 
sO, ngành, dja phuong lien quan tham mu'u UBND tinh phân bô, bô trI von dâu 
tu cong trung han  và hang närn dê báo quãn, tu bô, phc hOi h thông di tIch 
theo D an duçc phê duyt; 

Phi hop vó'i SO Van boa, Th thao Va Du 1ch và các sO, ngành, da 
phuong lien quan tham muu HDND, UBND tinh ban hành CáC co chê chInh 
sách v dâu tu, khuyn khich du tu tO nguôn xà hi hóa de thirc hin hiu qua 
Dê an. 

3. S& Tài chInh 

Can cü D an dixçic phê duyt và khá näng can di ngân sách hang nàm, 
thâm dnh dir toán tu bô, chông xuông cap di tIch do SO Van boa, The thao và 
Du ljch lip,  trInh UBND tinh bô trI kinh phi dê th?c hin; 

PhM hop vOi SO Van boa, The thao Va Du ljch và các Ca quan lien quan 
tham muu HDND tinh, UBND tinh ban hành CáC co chê, chInh sách dê thirc 
hin Dê an. 

4. S& Tài nguyen và Môi truô'ng 

PhM hap vOi SO Van boa, Th thao và Du ljch, UBNII) các huyn, th xã, 
thành phô quy hoach dat dai, tao  diêu kin thun igi cho vic bão ton, ton tao 
các di tich; cap giây chung nhn quyen sO diing dat cho các di tIch ljch sO van 
hóa, gop phân ngän ch.n tInh trng xâm hai  và lan chiëm di tIch. 

5. SrNi vu 

ChO tn, ph& hop vOi So' Van boa, The thao và Du lich tham rniiu UBND 
tinh xây dçrng kê hoach  dào  tao,  bôi duOng ye chuyên rnon, nghip vii cho can 
b, cong chOc lam cong tác quân 1 di san van boa tO tinh den co sO de quán l, 
bâo tOn, khai thác phát huy hiu qua cong tác báo tOn, ton tao  di tIch. 

Thm djnh và trinh UBND tinh h so khen thuOng, biêu duang t.p the và 
cá nhân có nhiêu thành tIch xuât sac trong cong tác dâu tu báo tOn, tOn tao  và 
phát huy giá tr di tIch. 

6. S& Xãy ding 

Ph6i hop vOi SO Van hOa, Th thao và Du ljch khâo sat, thâm djnh h so 
thi& k dam bão dOng quy trInh, quy djnh cia Lu.t Di san van hóa Va các van 
ban pháp lu.t ye xây drng. 
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7. S& Giáo dijc và Dào tio 

Chü trI, phi hçip vâi Doan Thanh niên Cong  san H ChI Minh tinh, S& 
Vn hóa, The thao và Du ljch triên khai các hoat dng bâo v, chäm sóc, phát 
huy giá trj di tIch trong hçc sinh, doãn viên thanh niên. 

8. S& Thông tin và Truyn thông 

ChU trl huâng dn Dài PTTH tinh, Báo Quáng Trj và các ca quan thông 
tin dai  chñng day manh  cong tác thông tin, tuyén truyên ye thirc hin D an 
"Dâu tu bâo tOn, ton tao,  chOng xuông cap h thông di tIch ljch si.r van hóa tinh 
Quãng Trj giai doan 2022-2025". 

9. Báo Quãng Trj, Bài Phát thanh và Trüyn hInh tinh 

Dy manh  tuyên truyn sâu rng các chü trrnmg chInh sách cUa Dãng và 
Nhà nuâc trong linh vrc di san van hóa gan vâi vic thirc hin các m11c tiêu, 
nhim v11 cüa Dê an. Kp thyi biêu duo'ng các t.p the, cá nhân diên hmnh trong 
hoat dng dâu tu bào ton, ton tao  di tich. 

10. D nghj Uy ban MTTQ Vit Nam tinh Va CáC t chñc thanh viên 

T chüc thirc hin t6t cong tác giáo dic truyn thing cách mng, vn 
dng các to chüc, doàn the a ca sâ dam nhn vic chäm sóc, bào v và phát huy 
hiu qua các di tIch trên dja bàn tinh; tuyên truyên, giáo dic nãng cao thüc, 
trách nhim cüa cong dông, th%rc hin tot phucmg châm xã hi hóa d huy dng 
các nguôn 1irc gop phãn vào vic dàu tu bâo tOn, ton tao,  chong xuông cap và 
bâo v di tIch. 

11. Uy ban nhân dan các hnyn, thj xã, thành ph 

Can cü D an phê duyt, tInh hInh xiing cp cüa di tIch và diu kin thrc 
têcüa dja phucing, hang näm bô trI ngãn sách và huàng dan các xa, phuing, thj 
trãn lap Du an, Bao cao krnh tê - k5 thuât thuc hiên viêc xây dung bia, biên va 
dâu tu báo ton, ton tao,  chông xuông cap di tIch dOi vâi di tIch xêp hang cap tinh 
trên dja bàn dä duçic phân cap quãn 1, d nghj S& Van boa, The thao và Du ljch 
thâm djnh, trInh cap có thâm quyên phê duyt theo thir t1r u'u tiên. 

Thirc hin cOng tác quãn 1 Nhà nuac di v&i h thng di tIch trên dja 
bàn; tuyên truyên sâu rng chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuâc ye bâo v, chain 
sóc, phát huy giá trj di tIch; 

Chi dao  các xâ, phixông, thj tr.n b trI ngân sach di crng và huy dng xA 
hi hóa dê thc hin dau tu bão ton, ton tao,  chong xuông cap di tIch dôi vài các 
di tIch Dê an phé duyt; có trách nhim tham gia quãn 1 vic thrc hin các dçr 
an ctâu tix bâo tOn, ton tao,  chOng xuOng cap di tIch cüa các xa, phuiing, thj fran 
&ng mic dIch và hiu qua; 

Xây dirng k hoach  d.0 tu bào tn, ton tao,  chng xung cp di tIch và 
phát huy giá trj di tIch hang nàm, 05 näm trên dja bàn; djnh kS'  so két, dánh giá 
tlnh hInh thirc hin giri Sâ VR,TT&DL tong hçip, báo cáo UBND tinh. 

Don dc, kim tra trong qua trInh thirc hin D an và thirc hin ch d báo 
cáo theo quy djIih. 



TM. Uc BAN NHAN DAN 
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Djnh k' hang näm, các S, ban, ngành, doàn th lien quan và Uy ban 
nhân dan các huyn, thj x, thành ph tin hânh so kêt, tong két và báo cáo 
UBND tinh (qua So VAn hóa, The thao và Du ljch) ye kêt qua thrc hin dê an và 
các van dê lien quan theo quy djnh./ 

Nyi nI,in: 
- TT.Tinh üy, TT.HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBMTFQVN tinh; 
- Các cüa HDND tinh; 
- Các Sà, ban ngành, doan the cap tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành pho; 
-CVP,PVP; 
- Li.ru VT, TH, VX. 




