
1

 UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan        #DiaDiemNgayBanHanh
           

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN
Dự thảo Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 
của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, 
Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh ban hành 
Chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 (theo tinh thần Nghị quyết số 11- NQ/TU (khoá XXII)  
ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030), Quyết định số 
01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình công 
tác năm 2022; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các địa phương 
khảo sát, đánh giá thực trạng các di tích trên địa bàn tỉnh để lập Đề án hỗ trợ đầu 
tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Đề án), sau khi 
hoàn thành dự thảo Đề án đã gửi đến các Sở, ngành, địa phương góp ý dự thảo Đề 
án, thời gian góp ý từ ngày 09/02/2022 đến ngày 21/02/2022. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương đối với dự thảo Đề 
án, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua Đề án ngày 09/3/2022 với sự 
tham gia của các Ban: Kinh tế và Ngân sách Lãnh đạo, Văn hoá - Xã hội HĐND 
tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch và Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp nội 
dung cụ thể như sau:

1. Hình thức lấy ý kiến: Bằng văn bản .
Ngày 09/02/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 

146/SVHTTDL-VP  (kèm theo dự thảo Đề án) gửi đến các Sở, ngành, địa phương 
lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào 
tạo và 18 huyện, thị xã, thành phố. Qua đó tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề 
án.

2. Ý kiến góp ý:
2.1. Đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã nhận được 15 ý kiến đóng 

góp (bằng văn bản) của các Sở, ngành và địa phương:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
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- Các huyện, thị xã, thành phố: Tây Giang, Đông Giang, Duy Xuyên, Bắc 
Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An, Quế 
Sơn, Tiên Phước.

2.2. Kết quả góp ý như sau:
- Số đơn vị thống nhất hoàn toàn với dự thảo văn bản: 2 đơn vị (Sở Giáo 

dục và Đào tạo, huyện Bắc Trà My).
- Số đơn vị thống nhất và có góp ý điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 

trong dự thảo: 11 đơn vị (Tây Giang, Đông Giang, Duy Xuyên, Nông Sơn, Hiệp 
Đức, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An, Quế Sơn, Tiên Phước).

- Số đơn vị góp ý chỉnh sửa: 02 đơn vị (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
chính).

Trong tổng số 13 đơn vị có góp ý chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo 
Đề án, có những ý kiến đơn vị soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa; có những ý kiến 
đơn vị soạn thảo thấy cần giữ nguyên như trong dự thảo.

Nội dung ý kiến góp ý đề nghị điều chỉnh bổ sung và tiếp thu giải trình được 
tổng hợp như sau:

Ý kiến của cơ quan soạn thảoTT Nội dung góp ý
Đồng ý Không đồng ý

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 324/SKHĐT-LĐVX ngày 
21/02/2022)
Bổ sung thêm Nghị quyết số 11- 
NQ/TU (khoá XXII)  ngày 
20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát 
triển sự nghiệp văn hoá, thể dục 
thể thao tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021 - 2025 và định hướng 
đến năm 2030

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu, bổ sung vào phần 
căn cứ xây dựng Đề án

Phân kỳ đầu tư: kế hoạch vốn 
năm 2022 đã phân bổ từ đầu 
năm nên dự kiến phân bổ vốn 
năm 2022 là chưa đủ cơ sở; phân 
bổ vốn năm 2026 chưa đủ cơ sở 
để thẩm định do nguồn vốn đầu 
tư công kế hoạch trung hạn chỉ 
mới cân đối đến năm 2025 

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu và điều chỉnh phân 
kỳ đầu tư, phân bổ vốn 
giai đoạn 2023-2025

Lưu ý các nội dung di tích được 
trùng tu trùng lặp với Nghị quyết 
161/2025/NQ-HĐND

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu và có ghi chú rõ 
hạng mục đầu tư di tích 
(không trùng lặp với 
các hạng mục đầu tư tại 
Nghị quyết 
161/2025/NQ-HĐND
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Đề nghị bổ sung thêm căn cứ 
định mức tại Quyết định số 
3486/QĐ-UBND ngày 
28/9/2015 cùa UBND tỉnh để 
tính trượt giá

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu bổ sung vào cơ sở 
để tính trượt giá, phục 
vụ cho lập định mức hỗ 
trợ

Kinh phí cho Đề án gần 90 tỷ 
đồng nhưng kế hoạch trung hạn 
bố trí cho Đề án theo NQ 
70/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 
của HĐND tỉnh là 60 tỷ đồng, 
vượt 30 tỷ đồng so với kế hoạch 
vốn trung hạn

Vấn đề này đã 
được thống nhất 
tại cuộc họp do 
UBND tỉnh chủ 
trì ngày  
09/3/2022 với sự 
tham gia của đại 
diện các Ban: 
Kinh tế và Ngân 
sách Lãnh đạo, 
Văn hoá - Xã hội 
HĐND tỉnh, các 
Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài 
chính, Tư pháp, 
Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 
và Văn phòng 
UBND tỉnh

Tuỳ tình hình thực tế, Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, 
phối hợp với các địa phương 
điều chỉnh nội dung Đề án cho 
phù hợp và hiệu quả

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu bổ sung 

2 Sở Tài chính (Công văn số 393/STC-ĐT ngày 23/2/2022)
Cơ sở pháp lý bổ sung Nghị 
quyết 70/NQ-HĐND ngày 
8/12/2021 của HĐND tỉnh và 
Quyết định số 424/QĐ-UBND 
tỉnh ngày 21/02/2022 của 
UBND tỉnh 

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu bổ sung Nghị quyết 
70/NQ-HĐND ngày 
8/12/2021 của HĐND 
tỉnh

Quyết định số 
424/QĐ-UBND 
tỉnh ngày 
21/02/2022 của 
UBND tỉnh 
không bổ sung 
do đây là Đề án 
UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh nên 
không căn cứ 
Quyết định nêu 
trên

Nguồn vốn cho Đề án giai đoạn 
2022-2026 là 89, 88 tỷ đồng. 
Trong đó 03 năm 2022-2025 là 
71,06 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch 

Vấn đề này đã 
được thống nhất 
tại cuộc họp do 
UBND tỉnh chủ 
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trung hạn 2021-2025 là 60 tỷ 
đồng. Đề nghị Sở VHTTDL làm 
việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
để đảm bảo nguồn vốn và phân 
kỳ đầu tư, đồng thời đề nghị các 
địa phương có ý kiến về nguồn 
vốn đối ứng của địa phương  
trong việc thực hiện Đề án 

trì ngày  
09/3/2022 với sự 
tham gia của đại 
diện các Ban: 
Kinh tế và Ngân 
sách Lãnh đạo, 
Văn hoá - Xã hội 
HĐND tỉnh, các 
Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài 
chính, Tư pháp, 
Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 
và Văn phòng 
UBND tỉnh. Các 
địa phương đã có 
văn bản tham gia 
góp ý.

3 UBND huyện Đông Giang (Công văn 249/UBND-TH ngày 15/02/2022)
Bổ sung xây dựng bia cho Di 
tích nơi thành lập Đảng bộ 
huyện Bến Hiên (xã Đại Lãnh, 
huyện Đại Lộc), di tích này đang 
lập hồ sơ trình công nhận di tích 
cấp tỉnh

do Đề án chỉ hỗ 
trợ đối với các di 
tích được xếp 
hạng; Địa điểm 
thành lập Đảng 
bộ huyện Bến 
Hiên (xã Đại 
Lãnh, huyện Đại 
Lộc) chưa được 
xếp hạng nên 
chưa có cơ sở để 
bổ sung. Sau khi 
di tích được công 
nhận sẽ phối hợp 
với địa phương 
trình cấp thẩm 
quyền xem xét 
bổ sung

4 UBND huyện Duy Xuyên (Công văn số 234/UBND-VHTT ngày 
16/02/2022)
Di tích mộ Mạc Cảnh Huống, đề 
nghị đưa vào năm 2022
Di tích Đình Phú Nham Đông, 
đề nghị chuyển sang năm 2023

Sở VHHTT đã tiếp thu 
đưa vào đầu tư năm 
2023 (vì năm kế hoạch 
chỉ tính từ 2023-2025, 
do năm 2022 đã phân 
bổ từ đầu năm theo góp 
ý của Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư) 
Di tích Chiến thắng Xuyên 
Thanh đề nghị nâng hạnh mục 
đầu tư xây dựng bia di tích thành 
Công viên Chiến thắng Xuyên 
Thanh với kinh phí dự kiến là 08 
tỷ đồng

Giữ nguyên 
dựng bia, vì Đề 
án chỉ hỗ trợ đầu 
tư, việc đầu tư  
thành Công viên 
với tổng mức 8 
tỷ đồng, đề  nghị 
huyện lập dự án 
đầu tư xây dựng 
theo quy định 
của Luật Đầu tư 
công năm 2019

Bổ sung di tích Chùa Thanh 
Lương, Cơ sở Cách mạng Tiền 
khởi nghĩa nhà bà Huỳnh Thị 
Khánh, Di tích khảo cổ Gò 
Gạch, Di tích vụ thảm sát Xóm 
Bàu

Sở VHHTT đã tiếp thu 
bổ sung dựng bia 02 di 
tích: Di tích khảo cổ Gò 
Gạch, Di tích vụ thảm 
sát Xóm Bàu (năm 
2024)

Di tích Chùa 
Thanh Lương 
chưa xuống cấp; 
Cơ sở Cách 
mạng Tiền khởi 
nghĩa nhà bà 
Huỳnh Thị 
Khánh mới được 
huyện đầu tư, tu 
bổ

5 UBND huyện Hiệp Đức (Công văn số 69/UBND-VHTT ngày 18/02/2022)
Di tích Khu Căn cứ Phước Trà 
(Khu Căn cứ Khu uỷ V), được 
công nhận di tích quốc gia tại 
Quyết định số 281-QĐ/BT ngày 
24/3/1993, tên gọi đến thời điểm 
hiện nay không còn phù hợp, đề 
nghị đổi tên thành "Khu Căn cứ 
Khu uỷ V tại Hiệp Đức"

Giữ nguyên theo 
đúng tên gọi di 
tích tại  Quyết 
định xếp hạng di 
tích.

Di tích cuộc khởi nghĩa làng 
Ông Tía thuộc xã Phước Trà, Đề 
án ghi địa điểm xã Sông Trà, đề 
nghị điều chỉnh lại địa điểm xã 
Phước Trà cho đúng với thực tế 

Sở VHTTDL tiếp thu, 
điều chỉnh lại địa điểm 
là xã Phước Trà

Di tích Trực thăng vận tại xã 
Hiệp Hoà đã dựng bia từ năm 
2012, đề nghị điều chỉnh hạng 
mục dựng bia thành tu bổ di tích

Sở VHTTDL tiếp thu, 
điều chỉnh từ hạng mục 
dựng bia sang tu bổ di 
tích

6 UBND huyện Nông Sơn (Công văn số 117/UBND-VX ngày 18/2/2022)
Đề nghị điều chỉnh thời gian 
dựng bia Di tích Hang Hố Lù 
vào năm 2022 và Di tích Khu 
Căn cứ Tân Tỉnh vào năm 2023

Sở VHTTDL tiếp thu, 
đưa vào kế hoạch năm 
2023 (vì năm kế hoạch 
chỉ tính từ 2023-2025, 
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do năm 2022 đã phân 
bổ từ đầu năm theo góp 
ý của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư)

Cổng tiền Di tích dinh Bà Thu 
Bồn, đã xuống cấp nghiêm trọng 
đề nghị đưa vào đầu tư năm 
2022, 2023 

Sở VHTTDL tiếp thu, 
đưa vào kế hoạch năm 
2023

7 UBND huyện Thăng Bình (Công văn số 232/UBND-VHTT ngày 
21/2/2022)
Bổ sung di tích Nhà thờ tộc 
Nguyễn Đức vào Đề án tu bổ di 
tích

Di tích Nhà thờ 
tộc Nguyễn Đức 
hiện chưa xuống 
cấp

8 UBND thành phố Tam Kỳ (Công văn số 254/UBND-VHTT ngày 
22/2/2022)
Di tích địa đạo Ngọc Mỹ, đã 
xuống cấp nghiêm trọng đề nghị 
đưa vào tu bổ giai đoạn 2023-
2024

Sở VHHTT đã tiếp thu, 
đưa vào kế hoạch năm 
2023

Bổ sung dựng bia cho các di 
tích: Rừng cây mang tên Bác, 
Núi Chùa Quảng Phú và Đồi Bà 
Lau

Sở VHTTDL đã tiếp 
thu, bổ sung dựng bia 
Di tích Núi Chùa 
Quảng Phú và Di tích 
Đồi Bà Lau

Di tích Rừng cây 
mang tên Bác đã 
được xây dựng 
Bia 

9 UBND huyện Tây Giang (Công văn số 137/UBND-VX ngày 23/2/2022) 
Đề nghị đưa Di tích Đèo Bù 
Lạch (Di tích thành phần thuộc 
Di tích quốc gia đặc biệt đường 
Trường Sơn - Hồ Chí Minh) vào 
phân kỳ năm 2023 để chào 
mừng 20 năm tái lập huyện Tây 
Giang 

Sở VHTTL tiếp thu đưa 
vào kế hoạch phân kỳ 
đầu tư 2023 – 2025 

10 UBND huyện Núi Thành (Công văn số 203/UBND-VHTT ngày 24/2/2022)
Đề xuất hỗ trợ theo thực tế của 
từng di tích thay vì quy định 
bằng nhau

Đây là Đề án là 
hỗ trợ di tích nên 
phải thống nhất 
mức hỗ trợ 
chung theo từng 
loại hình di tích 

Nâng mức hỗ trợ Di tích Nhà 
ông Võ Sạ lên 840 triệu đồng vì 
đã xuống cấp trầm trọng

Di tích Nhà ông 
Võ Sạ thuộc di 
tích lịch sử (nhà 
thờ) nên không 
áp dụng loại hình 
kiến trúc nghệ 
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thuật 
Di tích Nhà Bà Trịnh Thị Thống 
đưa và kế hoạch tu bổ năm 
2023; bổ sung tu bổ di tích Chi 
bộ Đảng huyện Núi Thành 
"Quang Ánh Minh" và địa điểm 
thành lập Phủ lỵ Tam Kỳ "Rừng 
Định Phước"

Sở VHTTDL tiếp thu 
và đưa vào kế hoạch tu 
bổ di tích Nhà Bà Trịnh 
Thị Thống năm 2023

Di tích Chi bộ 
Đảng huyện Núi 
Thành "Quang 
Ánh Minh" và 
địa điểm thành 
lập Phủ lỵ Tam 
Kỳ "Rừng Định 
Phước" không bổ 
sung vì chỉ hư 
hỏng nhẹ (bong 
tróc một số viên 
gạch lát nền; đề 
nghị UBND 
huyện Núi Thành 
bố trí kinh phí để 
thực hiện)

11 UBND huyện Tiên Phước (Công văn số 490/UBND-VHTT ngày 
28/2/2022)
Di tích làng cổ Lộc Yên, đề nghị 
ghi cụ thể tu bổ cho từng nhà cổ 
(1.000 triệu/nhà) với số lượng 8 
nhà cổ, 10 kiến trúc cổ và 3 Mộ 
cổ kiến trúc đá (300 triệu/mộ) 
thay vì đề xuất 1.200 triệu /nhà 
cổ như Đề án 

Đây là Đề án hỗ 
trợ, di tích Làng 
cổ Lộc Yên  khi 
khảo sát với địa 
phương đã xác 
định chỉ có 1 nhà 
cổ bị xuống cấp, 
do đó định mức 
1.200 triệu 
đồng/hạng mục 
với loại hình 
kiến trúc nghệ 
thuật. Những nhà 
cổ khác chưa 
xuống cấp (chỉ ở 
mức độ nhẹ nên 
không đưa vào 
đề án lần này). 
Đề nghị UBND 
huyện hỗ trọ 
nguồn kinh phí 
để để sữa chữa 
nhỏ các nhà cổ 
còn lại.). Đối với 
các mộ cổ nằm 
trong không gian 
làng cổ Lộc Yên 
theo đề nghị của 
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UBND huyện thì 
chưa có cơ sở 
xác định đó là 
mộ cổ. Vì vậy 
không đưa vào 
Đề án tu bổ di 
tích.

Bổ sung Di tích vụ thảm sát Gò 
Vàng, Di tích Đình làng Hội An 
và Di tích nền Trường tân học 
Phú Lâm

Di tích Di tích 
Đình làng Hội 
An đã được hỗ 
trợ tại NQ 
161/2015 (hỗ trợ 
600 triệu năm 
2020); đối với Di 
tích Vụ thảm sát 
Gò Vàng chưa 
xuống cấp nên 
không bổ sung 
trong Đề án; Di 
tích nền Trường 
tân học Phú Lâm 
đã được dựng 
Bia di tích.

12 Trung tâm QLBTDS Hội An (đại diện UBND thành phố Hội An) tại Báo 
cáo số 12/BC-DSVH ngày 01/3/2022
Di tích Nhà lao Hội An đề nghị 
điều chỉnh kế hoạch phân kỳ đầu 
tư sang năm 2024

Sở VHTTDL tiếp thu 
và đưa vào kế hoạch 
phân kỳ đầu tư năm 
2023

13 UBND huyện Quế Sơn (Công văn số 209/UBND-VHTT ngày 02/3/2022)
Đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu 
tư Di tích Tượng đài Chiến 
thắng Cấm Dơi từ năm 2025 
sang năm 2022

Sở VHTTDL tiếp thu 
và đưa vào kế hoạch 
phân kỳ đầu tư năm 
2023 (vì năm kế hoạch 
chỉ tính từ 2023-2025, 
do năm 2022 đã phân 
bổ từ đầu năm theo góp 
ý của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư)

Đề nghị điều chỉnh Di tích Đình 
Làng An Long từ dựng bia sang 
tu bổ di tích 

Di tích Đình làng 
An Long mới 
được đầu tư xây 
dựng năm 2016, 
chưa bị xuống 
cấp

Bổ sung Di tích Vụ thảm sát Di tích nằm 
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Chợ Đàng vào dựng Bia vào 
năm 2023

trong Nghĩa 
trang liệt sĩ và đã 
được dựng Bia 

Điều chỉnh Di tích Đình làng 
Gia Cát từ xây dựng Nhà bia 
sang tu bổ di tích 

Di tích này chưa 
xuống cấp

14 UBND huyện Bắc Trà My (Công văn số 319/UBND-VHTT ngày 
17/2/2022)
Thống nhất hoàn toàn

15 Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 214/SGDĐT-HSSVPC ngày 
17/2/2022)
Thống nhất hoàn toàn 

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa 
phương về dự thảo Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022-2025.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kính báo cáo.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Ban: VH-XD, KT&NS HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TP, GD&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- BQL DT&DT;
- Lưu: VT, QLVH,VP.(Dũng02)

GIÁM ĐỐC 

#ChuKyLanhDao
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