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THƯ MỜI 
Đồng chủ trì Hội thảo khoa học  

nghiên cứu giá trị lịch sử, văn hóa, phát huy yếu tố tâm linh  
trong phát triển du lịch tại khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh,  

núi Tô Thị, thành Nhà Mạc 
 

 

Kính gửi:  
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại 
học Quốc gia Hà Nội; 
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Tài nguyên văn 
hóa, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. 

 

UBND thành phố Lạng Sơn xin gửi tới Ban lãnh đạo Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lời chúc sức khỏe và 
lời chào trân trọng nhất! 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 
Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhằm phát huy 
các giá trị di sản văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch của thành phố Lạng Sơn. 
Đồng thời nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển du lịch 
năm 2019, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu 
các giá trị lịch sử, phát huy yếu tố tâm linh trong phát triển du lịch tại khu di tích 
danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc năm 2019.  

Để Hội thảo diễn ra thành công, UBND thành phố trân trọng kính đề nghị 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng 
chủ trì Hội thảo khoa học năm 2019 với nội dung như sau: 

1. Thời gian tổ chức 

01 ngày, từ 7h giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

2. Địa điểm:  

Tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn (số 30 đường Lê 
Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Nội dung 

Hội thảo tập trung vào các nhóm nội dung sau: 

- Khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc: 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn đa dạng; 
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- Phát huy yếu tố tâm linh trong phát triển du lịch tại khu di tích danh 

thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị,  thành Nhà Mạc; 

- Một số vấn đề về phát triển bền vững trong khai thác du lịch tại khu di 

tích danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị,  thành Nhà Mạc. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

4. Kinh phí 

Toàn bộ kinh phí tổ chức Hội thảo do UBND thành phố Lạng Sơn phụ 

trách theo quy định hiện hành. 

UBND thành phố trân trọng cảm ơn và rất mong sự hợp tác, đồng chủ trì 
của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);  
- TT Thành ủy (b/c);                                                                 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Phòng VH&TT TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.                                                            

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nông Bích Diệp 
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 CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ KHU DI TÍCH DANH THẮNG 
 NHỊ, TAM THANH, NÚI TÔ THỊ, THÀNH NHÀ MẠC 

 (Ban hành kèm theo Thư mời đồng chủ trì Hội thảo Khoa học số         /UBND-
VHTT ngày     tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

1. Quá trình hình thành và biến đổi của hệ thống hang động tại TP Lạng 
Sơn. 

2. Nghiêu cứu quá trình thờ tự gốc tại Chùa Tam Thanh, chùa Tam Giáo. 

3. Nghiên cứu về nguồn gốc của lễ hội chùa Tam Thanh - Tam Giáo. 

4. Nghiên cứu lịch sử cách mạng diễn ra tại động Nhị - Tam Thanh. 

5. Quan điểm “Tam Giáo đồng nguyên” được thờ tại chùa Tam Giáo. 

6. Nghiên cứu về phong cách tạc phù điêu Adida tại chùa Tam Thanh. 

7. Nghiên cứu các giá trị của hệ thống văn bia ma nhai tại khu danh thắng.  

8. Những đóng góp to lớn của đốc trấn Ngô Thì Sĩ đối với Lạng Sơn nói 
chung và đối với khu di tích danh thắng Nhị, Tam Thanh nói riêng. 

9. Các truyền thuyết, huyền tích  gắn với di tích Nhị, Tam Thanh, núi Tô 
Thị, thành Nhà Mạc. 

10. Các truyền thuyết, ca dao, tục ngữ gắn với giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân 
văn về tượng đá Nàng Tô Thị. Phát huy yếu tố tâm linh của tượng đá nàng Tô 
Thị trong khu danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

11. Nghiên cứu về kiến trúc Thành nhà Mạc và vương triều Mạc tại Lạng Sơn.  

12. Một số phương án bảo tồn và giải pháp phát huy giá trị khu di tích 
danh thắng Nhị, Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. 

13. Kết nối các điểm du lịch lâm linh, khu danh thắng tạo tour du lịch sinh 
thái, tâm linh trên địa bàn thành phố. 

14. Tầm nhìn chiến lược và giải pháp để phát triển khu danh thắng Nhị - 
Tam Thanh - Thành Nhà Mạc trở thành khu du lịch trọng điểm. 

15. Vai trò của cộng đồng dân cư lân cận để xây dựng và phát huy những 
giá trị khu danh thắng và giải pháp để phát huy vai trò đó. 
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