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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /UBND-VHTT       Cao Lộc, ngày         tháng 11 năm 2020 
 

V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án Bảo tồn, 

     tôn tạo và phát huy hệ thống di tích     

            trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 1195/SVHTTDL-

QLVHGĐ ngày 16/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề 

nghị góp ý dự thảo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy hệ thống di tích trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn 2035. 

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với 

dự thảo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn 2035. UBND huyện Cao Lộc đề nghị bổ 

sung nội dung nội dung sau: 

  Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem lại số liệu tại các cột, 

bảng biểu về số lượng các di tích khi phân tích. Cụ thể: tại huyện Cao Lộc theo 

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

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

Trong đó riêng huyện Cao Lộc có 24 điểm, Khu di tích, trong đó (Khu Di tích 

lịch sử Du kích Ba Sơn theo Quyết định số 41/2002/QĐ-UB ngày 02/10/2002 

của UBND tỉnh thì gồm có 9 điểm) 

Tại trang 20 từ trên xuống dòng thứ 5 Cụm từ “ 04 núi, đèo” sửa bỏ Cụm 

từ này vì trên địa bàn huyện Cao Lộc không có di tích núi/đồi. 

Tại trang 22 từ trên xuống dòng thứ 7 Cụm từ “ Huyện Cao Lộc có 08 di 

tích kiến trúc nghệ thuật/05 xã, 02 di tích khảo cổ học/02 xã, 20 di tích lịch sử 

văn hóa/09 xã và 01 di tích danh lam thắng cảnh/01 xã”, sửa thành “Huyện Cao 

Lộc có 07 di tích kiến trúc nghệ thuật/05 xã, thị trấn, 02 di tích khảo cổ học/02 xã, 

14 di tích lịch sử văn hóa/09 xã, thị trấn và 01 di tích danh lam thắng cảnh/01 xã” 

Tại trang 31 từ dưới trở lên dòng thứ 7 Cụm từ “ Huyện Cao Lộc có 01 

Khu di tích lịch sử Du kích Ba Sơn với 08 điểm di tích và 11 di tích được 

xếp hạng cấp tỉnh”, sửa thành “Huyện Cao Lộc có 01 Khu di tích lịch sử Du 

kích Ba Sơn với 09 điểm di tích và 11 di tích được xếp hạng cấp tỉnh” 

Tại trang 33, Bảng 13: Tình trạng kỹ thuật của di tích kiến trúc đình, 

đền/miếu/nghè. Tại hàng thứ tư, thứ số 6 Huyện Cao Lộc, Tại cột thứ 4: Đình 

(Trung bình) là 04, sửa thành 02; Tại cột thứ 5: Đình (xuống cấp) Bổ sung là 

01; Tại cột thứ 6: Đình (xuống cấp nghiêm trọng) là 0, sửa thành 01. 

Tại trang 35, Bảng 15: Tình trạng bảo tồn các yếu tố gốc của các di tích 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại hàng thứ tự thứ số 6 Huyện Cao Lộc, Tại cột  
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thứ 6: Tình trạng bảo tồn các yếu tố gốc (không có dấu tích) bổ sung thêm 

là 01 (vì tại Đồn Nà Phia thuộc Khu Du kích Ba Sơn hiện không còn dấu tích. 

Trên đây là một số ý kiến góp ý của UBND huyện Cao Lộc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- C,PCVP;  

- Lưu: VT.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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