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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 691 /SVHTTDL-DSVH 

V/v góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định 

70/2012/NĐ-CP của Chính phủ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hà Tĩnh, ngày  23 tháng 7 năm 2018 

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

  
Thực hiện Văn bản số 2722/BVHTTDL-DSVH ngày 21/6/2018 của         

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định, 

công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao 

góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

70/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh xin 

góp ý như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị 

định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

Việc sửa đổi, bổ sung như Dự thảo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đề xuất là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lập, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh hiện nay. 

2. Về một số góp ý cụ thể: 

- Tại điểm: “1. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch di tích và quy hoạch di tích”, đề nghị bỏ bớt cụm từ “quy hoạch di tích” 

ở phần sau để tránh trùng nhau. 

- Tại điểm: a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch di 

sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nhiệm vụ quy hoạch di tích quốc gia đặc 

biệt, đồ án quy hoạch di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đồ án quy hoạch 

di tích quốc gia đặc biệt.   

Đề nghị sửa lại là: a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, đồ án 

quy hoạch di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt.   

3. Đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, xem xét quy định mức kinh 

phí tối thiểu cho một dự án tu bổ di tích, bởi thực tế hiện nay có rất nhiều di 

tích được tu bổ nhưng có nguồn kinh phí nhỏ nên nếu phải lập dự án để trình 
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các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì sẽ gây ra nhiều khó khăn, phiền hà cho 

chủ sở hữu di tích. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh xin góp ý và kính mong Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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