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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 131/KH-UBND Hữu Lũng, ngày 16 tháng 5 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Lập hồ sơ khoa học di tích trình UBND tỉnh Lạng Sơn  
xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019 

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 
21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hoá và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá; Thông tư số 
09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - 
văn hóa và danh lam thắng cảnh; Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 
20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy 
giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện 
về thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/HU ngày 18/10/2016 của Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện.  

UBND huyện xây dựng Kế hoạch Lập hồ sơ khoa học di tích Đền Khuôn 
Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, 
trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019, với nội dung như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lập hồ sơ khoa học đối với di tích Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã 
Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh nhằm: Tạo mới và 
làm phong phú thêm tuyến, điểm du lịch của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội; 

- Là cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ, tu bổ tôn tạo, phục hồi và phát huy giá 
trị của các di tích; qua đó góp phần nâng cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích trong những năm tiếp theo. 

 2. Yêu cầu 

- Về quy trình: Việc lập hồ sơ khoa học di tích Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn 
Dầu, xã Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 
phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 
14/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung 
hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. 
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- Về nội dung hình thức phải đảm bảo chất lượng cao, có sức thuyết phục và 
được các cơ quan thẩm định chấp thuận. 

- Về tiến độ phải đảm bảo hoàn thiện và được công nhận trong năm 2019. 

II. NỘI DUNG 

1. Lập hồ sơ di tích cấp tỉnh Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân 
Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 

- Phạm vi: Trong khu vực di tích thuộc thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành và 
thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

- Thành phần tham gia lập hồ sơ: 

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: UBND huyện Hữu Lũng. 

+  Đơn vị phối hợp: Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn 

+ Các tổ chức, cá nhân và địa phương liên quan. 

- Tiến độ lập hồ sơ: Dự kiến từ tháng 5/2019 đến tháng 8 năm 2019. 

2. Đối tượng, địa điểm lập hồ sơ di tích cấp tỉnh 

- Đối tượng lập hồ sơ: Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành; Đền 
Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng đã được UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 
Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019. 

- Địa điểm: Tại thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành và thôn Bến Lường, xã Minh 
Sơn, huyện Hữu Lũng. 

3. Nội dung, thành phần lập hồ sơ di tích cấp tỉnh 

-  Đơn đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, 
xã Tân Thành; Đơn đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh Đền Bậm, thôn Bến Lường, 
xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; 

- Lý lịch di tích;  

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích; 

- Bản vẽ kỹ thuật di tích; 

- Tập ảnh màu khảo tả di tích, hiện vật thuộc di tích;  

- Bản thống kê hiện vật thuộc di tích; 

- Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu bằng các loại ngôn ngữ 
khác có ở di tích (theo Điều 11, Chương II, Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL); 

- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích (theo Điều 12, 
Chương II, Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL); 

- Tờ trình về việc xếp hạng di tích.  

4. Phương pháp lập hồ sơ khoa học 
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- Khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, thu 
thập thông tin và tư liệu hóa di tích Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân 
Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. 

- Phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá, tổng hợp các tư liệu về di tích. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Dự toán kinh phí thực hiện là 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu 
đồng) từ nguồn kinh phí xã hội hóa.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực 
hiện lập hồ sơ khoa học di tích Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành; 
Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Tham mưu cho 
UBND huyện trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh trong năm 2019; theo quy 
định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Ban quản lý, thủ nhang Đền Khuôn 
Dầu, thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, 
huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch - dự toán chi tiết trình UBND huyện phê 
duyệt. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Chi nhánh Văn 
phòng Đăng ký đất đai huyện và UBND xã Tân Thành, Minh Sơn 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 Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn Dầu, 
xã Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng theo Kế 
hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND huyện về cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho các di tích trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 và 
theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện, UBND xã Tân Thành, Minh Sơn và các tổ chức, cá nhân liên 
quan thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 
di tích trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/3/2019 của 
UBND huyện về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích trên địa 
bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 và theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, Minh Sơn 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa của lập hồ sơ khoa học 
di tích Đền Khuôn Dầu, Đền Bậm; hướng dẫn, vận động các tổ chức, đoàn thể của 
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xã, các chủ thể văn hóa, cộng đồng dân cư hưởng ứng và cung cấp các thông tin, 
sưu tầm các tư liệu liên quan về di tích tại địa phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện lập hồ sơ khoa học di tích Đền 
Khuôn Dầu, Đền Bậm đạt hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ đề ra. Chỉ 
đạo cán bộ địa chính xã, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn 
phòng Đăng ký đất đai, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện lập thủ tục hồ sơ cấp 
Giấy chứng nhận quyền xử dụng đất cho di tích Đền Khuôn Dầu, Đền Bậm trên 
địa bàn theo quy định; chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp các nhiệm vụ 
có liên quan theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch lập hồ sơ khoa học di tích Đền Khuôn Dầu, thôn Khuôn 
Dầu, xã Tân Thành; Đền Bậm, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng 
trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị 
nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c)   
- Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn;                                                                                                                                             
- TT HU, HĐND huyện (b/c);                                                          
- CT, PCT UBND huyện;                                                                                                                                  
- Phòng VH&TT huyện;  
- Phòng TN&MT huyện; 
- Chi nhánh VP Đăng ký đất đai Hữu Lũng; 
- UBND xã Tân Thành, Minh Sơn. 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT.                                                                                            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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