
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp  

di tích Lịch sử - Văn hóa  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa năm 2009;  

Căn cứ 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 hóa; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số      

548/SVHTTDL- DSVH ngày 19/5/2021 (sau khi có ý kiến góp ý thống nhất của các 

sở, ngành, địa phương liên quan). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí hỗ trợ kinh phí chống 

xuống cấp di tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Có Tiêu chí kèm 

theo). 

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên 

quan căn cứ các Tiêu chí quy định, tham mưu, triển khai thực hiện chống xuống cấp 

di tích đảm bảo hiệu quả, thiết thực.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như Điều 3; 

 - TT HĐND tỉnh; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

 - Ban VHXH HĐND tỉnh; 

 - Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

 - Trung tâm CB-TH; 

 - Lưu: VT, VX. 

  

        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

       KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Lê Ngọc Châu 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

     Số:             /QĐ-UBND 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2021 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                             

 

Tiêu chí hỗ trợ kinh phí 

Chống xuống cấp di tích Lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /6 /2021 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 
 

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp Quốc gia và Quốc gia đặc biệt.  

2. Các di tích nằm trong diện giải tỏa, tranh chấp, khiếu kiện, không được 

xem xét hỗ trợ kinh phí. 

2. Tiêu chí xác định mức xuống cấp 

2.1. Xuống cấp rất nghiêm trọng là các di tích bị hư hại hoàn toàn, không đảm 

bảo sử dụng, cần phải khẩn cấp tiến hành tu bổ, phục hồi nhằm tránh nguy cơ sụp 

đổ, phế tích (Trường hợp này thuộc các di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích bằng gỗ 

hoặc các vật liệu truyền thống như: vôi, vữa, mật mía… có chạm khắc hoa văn, 

chạm vẽ các chi tiết nghệ thuật, có giá trị về mặt nghiên cứu khoa học, có niên đại 

xây dựng trên 100 năm...). 

2.2. Xuống cấp nghiêm trọng là các di tích có hệ thống cấu kiện (cột, vì kèo, 

tường bao, bức vách, mái ngói…) nằm trong nhiều hạng mục (Tam quan, thượng 

điện, trung điện, bái đường, hậu cung…) bị hư hỏng do mối mọt, thấm dột, vi sinh 

vật độc hại ăn mòn; nền sụt lún, tường nứt gãy… rất cần phải được thay thế, tu bổ 

kịp thời. 

2.3. Xuống cấp từng phần là di tích có một số cấu kiện (cột, vì kèo, tường 

bao, bức vách, mái ngói…) nằm trong một số hạng mục (Tam quan, thượng điện, 

trung điện, bái đường, hậu cung…) bị hư hại, yêu cầu cần phải thay thế, tu bổ từng 

phần, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến các phần (cấu kiện, hạng mục) khác. 

2.4. Xuống cấp một phần là các di tích có một số bộ phận cấu kiện đơn lẻ bị 

hư hỏng, cần phải được gia cố, gia cường, hoặc thay thế.  

2.5. Việc xác định mức độ xuống cấp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và 

Chủ sở hữu di tích tổ chức khảo sát, đánh giá, có biên bản xác nhận cụ thể. 

3. Cơ sở, điều kiện để được xem xét hỗ trợ 

3.1. Di tích xuống cấp có Tờ trình của UBND xã, phường, thị trấn và Văn bản 

của UBND huyện, thị xã, thành phố đề nghị hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp gửi Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp lập danh sách (yêu cầu địa phương phải 

căn cứ tiêu chí xác định mức độ xuống cấp để xác định và đề xuất đảm bảo theo quy 

định). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, mức độ 

xuống cấp, thống nhất số lượng, mức hỗ trợ đảm bảo theo quy định. 

3.2. Trong trường hợp các di tích có mức xuống cấp như nhau thì thứ tự ưu 

tiên như sau: 



- Thứ nhất: Các di tích do cộng đồng quản lý gồm: Đền, chùa, đình, miếu, di 

tích Lịch sử cách mạng, khảo cổ học…  

- Thứ hai: Di tích nằm ở vùng sâu, vùng xa, ven biển thường xuyên chịu tác 

động của thiên tai, lũ lụt gây hư hỏng nghiêm trọng, di tích khó khăn trong việc huy 

động xã hội hóa. 

- Thứ ba: Di tích nhà thờ họ, nhà thờ danh nhân. 

3.3. Mỗi di tích được hỗ trợ kinh phí chống xuống cấp mỗi lần cách nhau từ 

03 năm trở lên. 

3.4. Nguồn kinh phí chống xuống cấp của tỉnh chỉ mang tính chất hỗ trợ một 

phần, vì vậy, các Chủ sỡ hữu di tích được hưởng chính sách này đều phải thực hiện 

xã hội hóa, huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác để tu bổ, tôn tạo, chống 

xuống cấp di tích. 

3.5. Trong một số trường hợp quan trọng, đặc biệt hoặc cấp thiết, sẽ có mức 

hỗ trợ phù hợp, do UBND tỉnh quyết định sau khi có sự thống nhất, tham mưu của 

các cơ quan liên quan. 

3.6. Các di tích được ngân sách hỗ trợ kinh phí thực hiện đúng quy định của 

Nhà nước về quy định bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, đặc biệt quy định tại Nghị 

định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ; Thông tư 15/2019/TT-

BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4. Quy định mức kinh phí hỗ trợ chống xuống cấp 

Mức 1: Từ 300 triệu đồng đến tối đa 1.000 triệu đồng; áp dụng đối với di tích 

xuống cấp rất nghiêm trọng. 

Mức 2: Từ 200 triệu đến 300 triệu đồng; áp dụng đối với di tích xuống cấp 

nghiêm trọng. 

Mức 3: Từ 100 triệu đến 200 triệu đồng; áp dụng đối với di tích xuống cấp 

từng phần. 

Mức 4: Dưới 100 triệu đồng; áp dụng cho di tích xuống cấp một phần và các 

di tích chỉ tu sửa hạng mục Mộ, hàng rào… 

Các mức hỗ trợ này được áp dụng đối với di tích khi tu sửa, chống xuống cấp 

có diện tích sàn dưới 200m2; từ 200m2 sàn trở lên được xem xét hỗ trợ tăng thêm từ 

20 – 30% kinh phí. Trường hợp các di tích do cộng đồng quản lý sẽ căn cứ hồ sơ 

kinh tế- kỹ thuật đươc cấp có thẩm quyền phê duyệt để quyết định mức hỗ trợ kinh 

phí và thời gian hỗ trợ phù hợp. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để hỗ trợ kinh phí chống 

xuống cấp di tích. 

5.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ nguồn ngân sách hàng năm của 

tỉnh, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập Hội đồng đánh giá, hỗ trợ kinh 

phí chống xuống cấp các di tích; tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ xuống cấp, lập 

danh sách di tích và thống nhất định mức hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 



5.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định hồ 

sơ dự án và báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

đầu tư, tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp theo quy định. 

5.4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã chỉ đạo các phòng, ban 

và địa phương liên quan tạo điều kiện giải ngân, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo 

công khai, minh bạch đúng mục đích, hiệu quả./. 
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