
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
___________________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

Số:               /BVHTTDL-VP 

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri sau 

Kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIV 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái 

Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 248/BDN ngày 

15/7/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách kịp thời trong việc trùng tu, tôn tạo 

các di tích lịch sử, giảm bớt các thủ tục, quy trình rườm rà, phức tạp, thời gian 

kéo dài mà để mất đi các di sản không thể phục hồi được (Câu số 8). 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

Ngày 25/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2018/NĐ-CP 

quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh (thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012). 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng 02 Thông tư 

hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP: Thông tư 

thay thế Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích và Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Thái Bình để trả lời cử tri./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cục DSVH, 

   Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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