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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2018  
về chủ trương đầu tư cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh và chỉnh trang 

cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc tỉnh Lạng Sơn 

 
Ngày 11/12/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Báo cáo số 
699/BC-SKHĐT ngày 28/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất 
chủ trương đầu tư cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh và chỉnh trang cảnh quan 
di tích Thành Nhà Mạc. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư  báo cáo, ý kiến của các thành phần 
tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố Lạng Sơn 
trong việc huy động nguồn lực, đề xuất phương án cải tạo cổng danh thắng Tam 
Thanh và chỉnh trang cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc để nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý, khai thác quần thể khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, núi 
Tô Thị, Thành Nhà Mạc; từng bước xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cảnh quan và 
hoàn thiện cơ sở vật chất, hình thành một điểm du lịch đặc sắc tạo thành một sản 
phẩm du lịch của tỉnh xứng tầm với di tích cấp Quốc gia đã được công nhận.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí về sự cần thiết đầu tư và nội dung quy mô như 
đề xuất tại Báo cáo số 699/BC-SKHĐT ngày 28/11/2018 của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư. Giao UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan cần tiếp tục 
nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau: 

a) Về cải tạo cổng danh thắng Tam Thanh 
- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện công tác 

giải phóng mặt bằng đối với 03 hộ dân ở khu vực cổng Chùa Tam Thanh nằm 
trong vùng lõi thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của Khu di tích.  

- Không bố trí hạng mục nhà để xe tại khu vực di tích. 
- Xây dựng phương án cải tạo khu vực giếng trời gắn liền với các truyền 

thuyết tâm linh và hệ thống điện chiếu sáng, trang trí trong động đảm bảo tính 
thẩm mỹ cao, thu hút và làm hài lòng du khách. 

b) Về chỉnh trang cảnh quan di tích Thành Nhà Mạc 
- Đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn về việc không cải 

tạo nâng cấp đường dẫn lên di tích Nàng Tô Thị. 
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- Đồng ý phương án xây dựng nhà quản lý theo kiến trúc nhà sàn đặc 
trưng dân tộc, đồng thời cần nghiên cứu xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng 
bên ngoài nhà quản lý để đảm bảo nhu cầu sử dụng khi tụ họp đông người, lưu ý 
có giải pháp thiết kế kiến trúc cách điệu, bố trí tại các vị trí hợp lý để không gây 
ảnh hưởng đến mỹ quan chung của khu di tích. Hệ thống chiếu sáng trang trí cần 
đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn, tăng thêm vẻ đẹp tôn nghiêm của di tích gốc.  

c) Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm lựa chọn tư vấn, chuyên 
gia có đủ năng lực; tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm triển khai các công 
trình có tính chất tương tự để tham khảo, ứng dụng vào thực tế công trình. 

Sau khi dự án được phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công có đủ 
năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình di tích lịch sử, 
văn hóa để thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mặt thẩm mỹ, chất lượng thi 
công, mang lại hiệu ứng thu hút tốt đối với  nhân dân trên địa bàn và khách du 
lịch thập phương./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD,  
  TN&MT, VHTT&DL; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (TQV). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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