
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VH 
V/v lập hồ sơ khoa học di tích 

trình xếp hạng cấp tỉnh và công 

tác khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho di tích trên địa bàn huyện  

Hữu Lũng, ngày       tháng 10 năm 2021 

                         

              Kính gửi: 

                              - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

                              - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;   

                              - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

                                        - Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Hiện nay trên địa bàn huyện Hữu Lũng có 14/84 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh 

(Trong đó có 08/14 di tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Gồm: (1) 

Đền Bắc Lệ, (2) Đền Đèo Kẻng, (3) Đền Khuôn Dầu, xã Tân Thành; (4) Đền Quan Giám 

Sát, xã Hòa lạc; (5) Chùa Sơn Lộc Tự (Chùa Làng Giàng), xã Yên Thịnh; (6) Đền Phú 

Vị, xã Hồ Sơn; (7) Đền Suối Ngang, xã Hòa Thắng; (8) Địa điểm Cây Đa Phố Phổng, xã 

Vân Nham).  

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện Kết luận số 28-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 01/8/2016; Công văn số 160/BTT-NVDT 

ngày 07/10/2021 của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn về việc lập hồ sơ khoa học di tích trình xếp 

hạng cấp tỉnh và công tác khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện nghiên cứu, rà soát, lựa chọn di tích trên địa bàn huyện để lập hồ sơ 

khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2023, trong đó đã lựa 

chọn được 05 di tích có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học... đủ điều kiện để 

lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, gồm 

1- Đình Làng Bến, xã Cai Kinh; 

2- Đền Chầu Lục, xã Hoà Lạc; 

3- Đền Mỏ Răng, xã vân Nham; 

4- Đình Đồng Lai, xã Đồng Tân; 

5- Đình Bơi, xã Sơn Hà. 

 (Có danh mục và nội dung tóm tắt di tích kèm theo). 

Để có cơ sở thực hiện việc lập hồ sơ khoa học di tích trình xếp hạng cấp tỉnh và 

công tác khoanh vùng bảo vệ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích trên địa 

bàn huyện theo Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thực 

hiện một số nội dung sau: 
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1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan 

đôn đốc các xã triển khai việc lập hồ sơ xin giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các khu đất di tích phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Cung cấp các tài liệu liên quan đến báo cáo thực trạng đất di tích, văn bản xếp 

hạng di tích, khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích để các xã hoàn thiện hồ sơ. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Thực hiện việc cắm mốc khoanh vùng, xác định chính xác phạm vi, ranh giới các 

khu vực bảo vệ di tích với các khu vực tiếp giáp trên thực địa để tránh xảy ra tình trạng 

tranh chấp, lấn chiếm đất đai của các di tích. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, theo Công văn số 

1842/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 24/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đôn 

đốc rà soát lập hồ sơn xin giao đất, cấp giấy CNQSD đất cho các di tích trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (có văn bản đính kèm).  

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

 Làm đầu mối phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ của các 

tổ chức đến Sở Tài Nguyên và Môi trường theo quy định. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện việc rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất di tích trên địa bàn theo quy 

định. 

- Đối với các khu đất phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, báo cáo về nguồn gốc, sử dụng đất; lập hồ sơ xin giao đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại Công văn số 1633/STNMT-QLĐĐ, cụ thể: 

Về thành phần hồ sơ xin giao đất theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm 

các giấy tờ: 

+ Đơn xin giao đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-

BTNMT ngày 02/6/2014): 01 bản; 

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất (bản chính): 02 bản; 

+ Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư: (01 bản); 

+ Bản sao kinh tế - kỹ thuật đôpí với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình: 01 bản; 

+ Văn bản xếp hạng di tích, khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích của cơ quan có 

thẩm quyền và các giấy tờ liên quan khác (nếu có): 01 bản. 

- Hồ sơ xin giao đất được lập thành 01 bộ, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 

- Bảo tàng tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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