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KẾ HOẠCH 

Khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trên  

địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân huyện Lộc Bình về việc triển khai chương trình hành động số 40-CTr/HU ngày 

15/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 25-

NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bảo tồn, phát huy giá 

trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Ủy 

ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử văn 

hóa trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, ngăn chặn tình trạng xuống cấp của di 

tích, sự xâm hại về đất và sự hủy hoại về không gian, bảo vệ phần đất vốn có thuộc 

về di tích; khoanh vùng bảo vệ phụ vụ cho công tác xây dựng, tu bổ trong những 

năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích được áp dụng theo quy định tại 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009 và 

Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hoá và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của 

trung ương, của tỉnh theo quy định của pháp luật.   

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã có di tích phải có sự phối hợp chặt 

chẽ để thực hiện có hiệu quả việc khoanh vùng bảo về di tích đảm bảo tiến độ 

theo kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung thực hiện 

Tổ chức đo đạc, xác định diện tích đất di tích với các tổ chức, cá nhân liền 

kề đất của di tích, thống nhất các nội dung đảm bảo không có sự tranh chấp, lấn 

chiếm, sử dụng trái phép đất di tích; tiến hành khoanh vùng, lập hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2. Thời gian và địa điển thực hiện 
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- Di tích Khu nhà Vi Văn Định, thôn Bản Chu, xã Khuất Xá: Thời gian thực 

hiện trong Quý I, II năm 2019 (đang thực hiện cùng với việc lập hồ sơ khoa học đề 

nghị UBND tỉnh cấp chứng nhận Di tích cấp tỉnh). 

- Di tích và điểm cao chốt 424 thôn Chi Ma, xã Yên Khoái: Thời gian thực 

hiện trong Quý I, II năm 2019 (đang thực hiện cùng với việc lập hồ sơ khoa học đề 

nghị UBND tỉnh cấp chứng nhận Di tích cấp tỉnh). 

- Di tích Đình Vằng Khắc, thôn Khòn Chả, xã Vân Mộng: Thời gian thực 

hiện trong Quý III, IV năm 2019. 

- Di tích Đình Pò Khưa, thôn Còn Cuồng xã Tam Gia: Thời gian thực hiện 

trong Quý III, IV năm 2019. 

3. Thành phần thực hiện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lộc Bình; UBND các xã có di tích. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và 

các nguồn hợp pháp khác. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện khoanh vùng 

bảo vệ di tích trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019 đảm bảo theo quy định tại 

Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh. 

- Tham mưu, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lộc Bình; UBND các xã có 

các điểm di tích thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các di tích. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, UBND các xã thực hiện tốt công tác quản 

lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích theo thẩm quyền; hướng dẫn UBND các xã 

có di tích trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa. 

- Xây dựng dự toán kinh phí trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực 

hiện năm 2019. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác đo đạc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích đã được xếp hạng trên địa 
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bàn huyện; tham mưu, giải quyết các vấn đề vướng mắc về đất đai liên quan đến di 

tích. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu cho UBND huyện cân đối kinh phí để đảm bảo kinh phí cho việc 

khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2019. 

5. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lộc Bình 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, khảo sát xác định vị trí di tích; 
trích đo địa chính khu đất các khu vực bảo vệ di tích; lập thủ tục hồ sơ trình cấp có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền xử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản gắn liền với đất cho di tích theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các xã có di tích trên địa bàn 

- Tuyên truyền về các giá trị di tích bằng nhiều hình thức khác nhau tạo điều 

kiện cho Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về tầm quan trọng đối với việc bảo tồn và 

phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; 

- Tăng cường công tác bảo vệ và xử lý các vi phạm di tích theo thẩm quyền 

và quy định của nhà nước; phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, 

thống kê thực trạng di tích trên địa bàn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

kế hoạch đã đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử văn hóa trên địa 

bàn huyện Lộc Bình năm 2019, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt các nội dung trên./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Văn hóa và TT; Tài nguyên và MT; 

- Văn phòng ĐKQXDĐ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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