
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Doe IIp - Tu' do - Hanh ph lie 

S6: INQ-HDND Quáng Trj, ngây tháng nàrn 2021 
(Du tháo) 

NGHJ QUYET 
Thông qua Be an "Bu tu' bão tn, ton to, chng xuông cp h 

thng di tIch Ijch sir van hóa tinh Quãng Trj giai do,n 2022-2025" 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KY HQP THIJ' 6 KHOA VIII 

Can c& Lut Td chz'c Chinh quyn djaphwctng ngày 19/6/2015; 

Can c& Luat tha ddi, b sung mt sd diu cia Luç2t Tc chj'c ChInh phi và 
Lut To cht'c chInh quyên dja phwcing ngày 22/11/2019; 

Can cii' Lut Di san van hóa ngày 29/6/200],' 

Can c& Lut tha ddi, bd sung mt s dieu cña LuçIt Di san van hóa ngày 
18/6/2009; 

Can c& Lut Ngân sách nhà nuàc ngày 02/6/2015; 

Can ciLutDcu tu'côngngày 13/6/2019,' 

Xét Ta trinh sO'......./TTr-UBND ngày .... tháng .... nám 2021 cza Liv ban 
nhán dan tinh ye vic dé nghj ban hành Nghi quyét thông qua Dé an "Dáu tu' báo 
tOn, tOn tgo, chOng xuOng cap he thông di tIch ljch th van hóa tinh Quáng Trj giai 
doan 2022-2025 "; Báo cáo thám tra cña Ban Van hóa - Xà hi; kiên tháo luan 
cza Dgi biêu H5i dóng nhán dan tinh tgi Icj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Thông qua Be an "Du tir bão ton, ton to, chông xuông cp h 
thng ditIch ljch sir van hóa tinh Quãng Trj giai doin 2022-2025" vó'i các ni 
dung chu yeu nhu' sau: 

I. Muc tiêu 

- Quy hoch, bâo tn, ton tao, chng xung cAp di tIch dä thrçic xêp hang 
quôc gia d.c bit, quc gia và cAp tinh giai don 2022 - 2025 nh&m ngän chtn có 
hiu qua tInh trng hoang ph và xung cAp cüa các di tIch ljch si'r van hóa trén dja 
bàn toàn tinh; 

- Hoàn thin cong tác 1p h s khoa h9c và pháp 1 cho h thng di tIch dâ 
xp hang cAp tinh; 

- Hoàn thành cong tác xây drng bia, bin cho các di tich cAp tinh con 1i 
trên dja bàn tinh; 
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- Kt hçip ngân sách Nhà nithc và huy dng ti da ngun 1irc xã hi hóa d 
thirc hin cong tác bão tn, tOn tao,  chng xung cp di tIch trên phm vi toàn 
tinh, ixu tiên di v&i các di tIch thuc loai hInh ljch sü each mng và khão cô quan 
tr9ng, nhüng di tich có tác dng trirc tip dn cong tác giáo diic truyn thng cách 
mng và các di tIch phic vil hoat  dng phát triên kinh tê du jch; gän dâu tu ton 
tao vi bão v, quãn 1 khai thác và phát huy giá trj các di tIch. 

2. Mic tiêu cu th 

- Hoàn thành 100% h so khoa h9c và pháp 1 di tich cp tinh (293 di tich) 
(Phu luc 6,); tip tic rà soát dua ra khói danh mic di tIch xp hang cp tinh di vâi 
các di tIch khOng dam báo các tiêu chI xp hang, truóc mt dua 48 di tIch ra khói 
danh miic di tIch xp hang dip tinh. 

- Hoàn thành cong tác quy hoach 03 di tIch qu6c gia d.c bit (Phi lyc 2) 

- Hoàn thành cong tác quy hoach, du tu bão thn, ton tao  chng xung c.p 
08 di tIch quOc gia ducrc phân dip quãn 1 cho các huyn, thj xa, thành ph (Phy 
lyc 3) và dâu tis bão tn, ton tao  chng xung dip 32 di tich dip tinh dä có day dü 
ho so khoa h9c và pháp 1 trên dja bàn tinh (Phy lyc 5,). 

- 100% di tIch dip tinh trên dia bàn tinh ducic cm bia, bin; 

- Trin khai thirc hin cOng tác khào sat, 1p nhim vii Quy hoach, 1p dir an 
dâu tix, xây dirng dê cucing tnrng bay, suu tam hin vat... di vâi 04 di tich quôc 
gia dr kiên xin h trçl tü' ngân sách Trung uong và các ngun xã hi hóa (Phy lyc 
4). 

II. Nhim vi và giãi pháp chü yu 

1. Nhiêm vu 

- G.n cOng tác bào tn di san van hóa, du tix ton tao,  cMng xung c.p di 
tIch vi phát trin du ljch bn vng, quáng bá, giói thiu vi2ing dt, con ngui và 
van hóa Quáng Trj vth các dja phuong trong Ca nuâc và ban  be quc t. 

- Kt hçip ngân sách Nhà nuót và huy dng thi da ngun xã hi hóa dê thirc 
hin cong tác trüng tu, bão tn, ton tao,  chng xung dip di tich trên pharn vi toàn 
tinh; gn du tu tOn tao,  chng xung dip vOi báo v, quãn 1 khai thác và phát 
huy giá trj các di tIch. 

- Trin khai cOng tác du tir bão thn, tOn tao,  chng xung dip di tIch theo 
quy trInh, k hoach thng nht chung trong toàn tinh, tránh tInh trang du tu tOn 
tao, chng xung dip di tIch tix phát, tay tin, khOng dam bào quy trInh a các dja 
phuong. 

- Tp trung hoàn thin cOng tác 1p h so khoa h9c và pháp 1 cho h thng 
di tIch dã duc xp hang dc each. 

- Lp danh sách dua ra khói danh miic di tich xp hang dip tinh di vâi 
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nhing di tIch không dáp 1mg các tiêu chI xp hang. 

- Tp trung các ngun hrc d d&u tu bão tn, ton tio, chng xuông cap di 
tIch. Ngân sách tinh, huyn dam bâo can dôi, phân bô hang näm theo t' 1 chi 
ngân sách hçip 1 trong tng chi ngân sách dja phuang cho cong tác trüng tu, bào 
tn, ton tao,  chng xung c.p di tIch. Tang cuô'ng cong tác xã hi hóa, buy dng 
sr dóng gop cüa các doanh nghip, các t chirc kinh tê - xã hi, các doàn the nhân 
dan và các t chrc, cá nhân d ph1ic v11 cong tác trüng tu, bâo tn, ton t?o,  chông 
xung cp di tIch. 

2. Giâipháp cliüylu 

- Dy mnh các hoat dng tuyên truyn, giáo dçic, nh.t là tuyên truyn Lut 
Di san van boa và các van bàn pháp 1ut lien quan den cOng tác quân 1, báo ton 
và phát buy giá trj di tIch dn các tng 1p nhân dan, gop phn nâng cao nh.n thirc 
trách nhim cüa các cap, các ngànb, doàn th và ngi.thi dan trong vic tbirc hin 
nhim v11 bào tn và phát buy các giá trj di san van boa cüa tinh Quàng Trj. Dua 
miic tiêu, nhim viii cOng tác bào tn, ton tao,  chng xung cp h thông di tIch 
ljch sü van hóa tinh Quãng Trj vào Nghj quyt cüa các cp üy Dâng, k hoach Nhà 
nhxoc & cac cp. 

- Tang cucng han nüa trách nhim cüa các c.p üy dâng, chInh quyn, nht 
là trách nhim nguii dirng du trong vic trin khai thirc hin D an. 

- Tang ciièng si,r pMi hçip giUa các ca quan quàn 1 vói các ngành, các to 
chüc chInh trj - xà hi trong vic du ti.r bào tn, ton tao,  cMng xung cp di tIch. 

- Nâng cao hiu qua cOng tác quãn l Nba nuOc trong thrc hin nhim vii 
báo tn, tOn tao,  chng xung c.p h thng di tIch ljch sr van hóa tinh Quáng Trj. 

- Kin toàn b may lam cong tác quán l di tich tü tinh dn co si theo 
hrning dn cüa Trung wing và diu kin thirc t cüa tinh. Xác djnh rO trách nhim 
cüa tirng cap, tü'ng ngành dam báo nâng cao hiu 1?c,  hiu qua cOng tác quán 1, 
bào tn, ton tao  và phát huy giá trj cüa di tIch. Chü tr9ng cOng tác bi duong, nâng 
cao trmnh d can b quàn i, can b chuyên mOn lam cong tác bâo tn và phát buy 
giá trj các di tich lich sir van boa. T chrc các lap tp hun v chuyên mOn, nghip 
vi cho can b van hóa Ca s v linh VUC bão tn và phát huy giá trj di san van hóa. 

- Xây dirng và hoàn thiên Ca ch, chInh sách dAu tu bâo tn, ton tao,  chông 
xuông cp di tIch, tao  ca sâ pháp l, phân djnh rO trách nhim cho chInE quyn tr 
tinh dn ca sâ dê thu dng trong xây dmg k hoach, phuang an buy dng nguOn 
hrc du t's bão tOn, tOn tao,  chng xung c.p di tich; dng viên, khuyn khIch các 
doanh nghip, th chuc, cá nhân tham gia h trg các dix an du tu bâo tn, tOn tao, 
chng xung Cp di tIch. 

- Huy dng các ngun hrc d du tu bào tn, tOn tao,  chng xung cp di 
tIch ljch sü van hóa trên dja bàn tinh, bao grn: Ngân sách tinh, ngân sách huyn 
và xã hôi boa. 
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III. Co ch, chInh sách và quãn 1 du tur 

1. Gy cl,1 cli In/i sad, du tw 

- Can cic Lu.t Ngân sách nhà nrnc ngày 02/6/2015; Lut Du tu cong ngày 
13/6/2019: Di vói di tIch qu6c gia vâ di tIch cap tinh duçc phân cp cho huyn, 
thj xâ, thành ph quán 1 do các huyn , th xa, thành pM bi tn vn d dâu ti.x bâo 
tn, ton tao, cMng xung c.p di tIch. Tuy nhiên, trong thOi gian qua, do diu kiin 
kinh phi cüa các huyn, thj xã, thành pM con khó khãn nên phn lan di tIch chua 
M trI duçic ngun 1rc dàu tu, do 4y he tMng di tIch bj xung cp nghiêrn tr9ng. 

Truóc thc trng do, nh.m bão tn và phát buy giá trj các di tIch ljch sir va 
van hóa gn vai phát trin du ljch, cn có sir uu tiên du Ui t1r ngân sách tinh Va 
ngun xà hi boa. 

- Di vai 03 di tIch quc gia dc bit d xut du Us tü ngun ngân sách tinh 
(Phu luc 2). 

- DM vOi 08 di tIch quc gia dä duçic phân cp cho UBND huyn, thj xa, 
thành phô trirc tip quân 1 và 32 di tIch cp tinh tiêu biu dã có dy dii M sci khoa 
h9c và pháp 1 trên da bàn tinh buy dng ngun 1irc du Ui theo hInh thirc: Ngân 
sách tinh 80%; Ngun xa hi boa 20% (Phu luc 3, Phu luc 5,. 

- Di vói 04 di tIch quc gia d? kin xin M trci t1r ngân sách Trung uoTlg và 
xã hi hóa: Ngân sách tinb bó trI cho cOng tác cong tác khào sat, 1p nhirn vii 
Quy hoach,  1p dir an du tu, xây dirng d cu0ng tru'ng bay, suu tam hin vet... 
(Phu luc 4,). 

- Các di tIch cp tinh cOn lai phân cp cho UBND các huyn, thj xA, thành 
pM; UBND các xã, phuOng, thj trn trirc tip quán 1, hang näm UBND các 
huyn, thj xã, thành pM can cü tInh hInh xung cAp cüa di tIch và diu kin th?c 
t cUa dja phrnng d có k hoach  dAu tu theo thir tir uu tiên nh.m bào tn, tOn tao, 
chông xuông cap và phát huy giá trj di tIch phiic v11 nhu cAu phát trin kinh tê-xã 
hi a dja phuang. 

2. Quán lfl hoit d3ng diu tir 

- S Van boa, Th thao và Du lich: Chü dAu Us các dir an cMng xung cAp, tu 
M và tOn tao  các di tIch quc gia do tinh trirc tip quàn 1. 

- UBND huyên, thi xâ, thành pM: Cha dAu tu quãn 1 các dir an cng xMng 
cAp, tu M và ton tao  di tIch qMc gia và di tIch cap tinh d duçic phân cap quán l 
trirc tiêp. 

- UBND xã, phu?mg, thj trAn: Chü dAu tu quán 1 các dir an cMng xMng cAp, 
tu M và ton tao  di tIch cAp tinh dã duqc phän cAp quan i trirc tip. 

- UBND các cap, các S, ban, ngãnh lien quan tang ci.thng cOng tác thanh tra, 
kim tra các boat  dng quãn l, trOng tu ton tao  di tIch theo Lut Di san van boa, 
Nghj djnh huang dn thrc hin cüa Chinh pha và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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IV. Kinh phi thijc hin 

1. Kinh phi ip h so khoa h9c và pháp I cho 293 di tich: 6.446 triu dông, 
trong do: 

- H so khoa hçc: Ngân sách tinh: 2.930 triu dng (blnh quán 10 triu 
dng/di tIch), 

- H so pháp 1: Ngân sách huyn, thj xã, thành ph: 3.5 16 triu dng (blnh 
quán 12 triu dó'ng/di t1ch). 

2. Kinh phi dAu tu bâo tn, ton tao,  chng xung cap di tIch sü ding tir ngân 
sách Trung wing, tinh, huyn1thj xIthành ph& x!phuO'ng/thj trn và huy dng xã 
hi hóa và các ngun vn hçip pháp khác: 12 di tich quc gia: 11.830 triu dông 
trong do: 

2.1. Du tu báo tn, ton tao  08 di tIch quôc gia vói tOng kinh phi 5.830 triu 
dng, trong do: ngân sách tinh 4.664 triu dng, huy dng ngun xã hi hóa 1.166 
triu dng. 

2.2. Du tu tr ngun ngân sách tinh: 6.000 triu dng cho cong tác khào sat, 
l.p nhim vij Quy hoach,  1p dir an diu tu, xây dirng dê cuol1g trung bay, suu tam 
hin 4t... di vâi 04 di tich quc gia dir kin xin h trçY tr ngân sách Trung wing 
và xã hi hóa. 

3. Du tu bào tn, ton tao,  chng xung cp 32 di tich d.p tinh vâi tng kinh 
phI 18.430 triu dng, trong do ngân sách tinh 14.744 triu dOng, huy dng nguôn 
xã hi hóa 3.686 triu dng. 

4. Dtu tu Quy hoach 03 di tich quc gia dc bit trên dja bàn tinh Quáng Trj 
7.000 triu dOng. 

5. Tong kinh phi ngân sách Nba nuOc và các ngun 1irc x hi khác dê dâu tu 
1p h so khoa h9c và pháp 1; Quy hoach  di tIch quc gia dc bit; xây drng bia 
bin, cm mc chi giói, khoanh vüng bão v, bão tn, ton tao,  chng xung cp di 
tich giai doan 2022 - 2025: 43.706 triu dng, cii th nhu sau: 

- Ngân sách tinh: 35.338 triu dng; 

- Ngân sách huyn: 3.5 16 triu dng; 

-Xãhôi hóa: 4.852 triu dng. 

Diu 2. To chtic thtrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tInh trin khai thirc hin Nghj quyt. 

2. Thi.thng tnrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cña Hi dông nhân clan tinh, 
T dai  biu và các dai  biu Hi dng nhan dan tinh phi hçip vói Ban Thithng trirc 
Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các to chc chInh trj-xã hi giárn sat vic 
thtrc hin Nghj quyt nay theo nhim vii, quyn han  duçic pháp 1ut quy djnh. 
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3. Trong qua trInh thirc hin nu Co riht1ng ni dung phát sinh, Uy ban nhãn 
dan tinh thng nhAt vâi Thiring trirc Hi ctng nhân dan tinh d giâi quyt và báo 
cáo Hi c1ng nhân dan tinh tai  k' h9p gan nhât. 

Nghj quyt nay dâ dixqc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VIII, kS'  h9p 
thir 6 thông qua ngày .... tháng.... nàm 2021 và có hiu lijc sau 10 ngày k tü 
ngày thông qua./. 

Nci nhmn: 
- UBTVQH; 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Các B: VH,IT&DL, Tài chinh; 
- Cic Kim tra vAn ban thuc BO Tix phap; 
- Viii Pháp ch thuc B VH,TT&DL; 
- U. TU, TT.HDND, UBND, UBMUQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh, TAND, VKSND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh; 
- VP Doãn DBQH&HDND tinh, 
- Các S&, ban, ngành, doãn th c&p tinh; 
- U Iff)ND, UBND các huyn, th xâ, thãnh ph; 
- Cong báo tinh; 
- Lru: VT, VHXH. 

CHU TICH 

Nguyen lJàng Quang 
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