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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

   Số:               /KH-SVHTTDL 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Cao Bằng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích trên địa bàn huyện Hoà An  

và thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 

 

 Căn cứ Luật di sản văn hóa, ngày 29/6/2001 được sửa đổi bổ sung một số 

điều Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  

Căn cứ Quyết định số 2795/2008/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ 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; 

 Sau khi trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan, Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Cao Bằng xây dựng Kế hoạch phối hợp xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích 

trên địa bàn huyện Hoà An và thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xếp hạng di tích để tạo cơ sở pháp lý bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ  giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 

địa phương đề nghị xếp hạng di tích và các ngành liên quan. Quá trình thực hiện 

phải đầy đủ các thành phần tham gia để việc lập hồ sơ xếp hạng di tích hoàn thành 

theo đúng kế hoạch.  

II. NỘI DUNG 

 Khảo sát thực địa, xác định vị trí các điểm di tích, thống nhất khoanh vùng 

bảo vệ 02 di tích: 

1. Các điểm di tích Vương Triều Mạc thời kỳ ở Cao Bằng trên địa bàn xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 

2. Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, xã Bạch 

Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  
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1. Thành phần 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 

+ Đại diện lãnh đạo Sở;  

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

+ Đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và cán bộ phòng Di tích. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Đại diện lãnh đạo Sở;  

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn; 

+ Đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường. 

- Thành phố Cao Bằng: 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố; 

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin; 

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

+ Đại diện Phòng quản lý đô thị; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội và cán bộ Địa 

chính xã Hưng Đạo; 

+ Đại diện các hộ dân là chủ đất liên quan đến di tích. 

(Thành phần của thành phố nhờ UBND thành phố mời giúp) 

- UBND huyện Hoà An: 

+ Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin; 

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

+ Đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội và cán bộ Địa 

chính xã Bạch Đằng;  

+ Đại diện các hộ dân là chủ đất liên quan đến di tích. 

(Thành phần của UBND huyện nhờ UBND huyện mời giúp) 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Đại diện lãnh đạo Ban Xe - Máy. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Các điểm di tích Vương Triều Mạc thời kỳ ở Cao Bằng trên địa bàn xã 

Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng.  

+ Thời gian: 8h30, ngày 05/12/2022. 
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+ Địa điểm tập trung; UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. 

- Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Xe - Máy quân đội, xã Bạch 

Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.  

+ Thời gian: 8h30, ngày 06/12/2022  

+ Địa điểm tập trung: Tại di tích  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng Kế hoạch Phối hợp xây dựng hồ sơ xếp 

hạng 02 di tích:  Các điểm di tích Vương Triều Mạc thời kỳ ở Cao Bằng trên địa 

bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành 

Xe - Máy quân đội, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Xây dựng hồ sơ 

xếp hạng di tích (Viết lý lịch di tích, lập biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ 

di tích, chụp ảnh khảo tả di tích). 

- Bảo tàng tỉnh bố trí phương tiện đưa đón cán bộ Bảo tàng; Sở Tài Nguyên 

và Môi trường; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường. 

2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cử thành phần tham gia theo 

kế hoạch; cử cán bộ chuyên môn tham gia đo, vẽ và lập bản đồ khoanh vùng các 

khu vực bảo vệ di tích, bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích. 

3. Đề nghị UBND thành phố Cao Bằng và UBND huyện Hoà An 

Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành thực hiện các thủ tục 

xếp hạng di tích; chỉ đạo và cử các thành phần liên quan tham gia theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích trên địa bàn 

huyện Hoà An và thành phố Cao Bằng. Đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường, 

UBND thành phố Cao Bằng, UBND huyện Hoà An và các phòng, đơn vị liên quan 

quan tâm phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.  

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời)./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố; 

- UBND huyện Hoà An 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm kỹ thuật TNMT;  

- Phòng VHTT thành phố; 

- Phòng VHTT huyện Hoà An; 

- Phòng QLVHGĐ; 

- Lưu: VT, BTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Thị Trang  
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