
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LÀO CAI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-QLĐT          Lào Cai, ngày        tháng  3  năm 2021. 
    V/v quy hoạch, tu bổ di tích lịch sử 

văn hóa quốc gia Đền Bảo Hà, huyện 

Bảo Yên. 

 

 
 

                            
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                    

Kính gửi:  

 

 

 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;  

- UBND huyện Bảo Yên. 
 

 

                            

 
 

 

 
 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại văn bản số 

300/SVHTTDL-QLDSVH ngày 19/3/2021 về quy hoạch, tu bổ di tích lịch sử 

văn hóa quốc gia Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1) Đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Văn bản 

nêu trên; UBND huyện Bảo Yên khẩn trương hoàn thiện Biên bản và Bản đồ 

khoanh vùng bảo vệ của di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền Bảo Hà; 

tham mưu UBND tỉnh có tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp 

thuận mở rộng các khu vực Khu di tích, làm căn cứ để quản lý và triển khai các 

công tác tu bổ và xây dựng liên quan.  

2) Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Bảo Yên chủ động phối hợp 

với các sở ngành để hoàn thiện hồ sơ, nghiên chỉnh tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật về di sản văn hóa trong công tác tu bổ di tích, quy hoạch di tích.  

3) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giúp đỡ UBND huyện Bảo Yên để 

hoàn thiện Hồ sơ khoanh vùng bảo vệ của di tích, tham mưu cho UBND tỉnh có 

tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chấp thuận mở rộng các khu 

vực Khu di tích. 

Căn cứ nội dung trên, UBND huyện Bảo Yên và các đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT3; 
- Các sở: TC, KHĐT, TNMT, GTVTXD; 
- LĐ Văn phòng; 
- Lưu: VT,TH3,VX3,QLĐT1 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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