
B ộ  VĂN HÓA, THÉ THAO VÀ DU LỊCÍI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM  
---------------  * Đ ộ c lập  - T ự  d o  - H ạn h  p h u c

Số: 3807/BVHTTDL-VP
V /v trả led kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018
sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử ừi tỉnh Hà 
Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 
06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri kiếiĩ nghị: Trên địa bàn huyện Lý Nhân có nhiều di tích lịch sử 
được Nhà nước xếp hạng song do ngân sách nhà nước còn hạn chế nên việc 
trùng tu, tôn tạo các công trình gặp khó khăn, khi công trình xuống cap các 
địa phương cỏ dì tích đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khảo sát và 
cho chủ trương để khắc phục nhưng việc cho ỷ  kiến rất chậm dân đến tình 
trạng các công trình xuống cấp mà chưa được sửa chữa, trùng tu. Đặc biệt 
huyện Lý Nhân có ngôi Đen Trần Thương nơi thờ Quốc Công Tiết Chế Hưng 
Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn người có công lao to lớn đổi với dân tộc. 
Ngôi đền này về quy mô, các.hạng mục công trình đã có đầu tư nhưng thời 
gian kẻo dài, các hạng mục còn dở dang chưa rõ lý do. Đê nghị Nhà nước 
chỉ đạo Bộ, ngành quan tâm, đáp ứng niềm mong mỏi chung của nhân dãn 
(Câu sổ 8).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:
Việc thỏa thuận chủ trương, thẩm định dự án tu bổ di tích được Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định và trong thời hạn 
quy định tại Điều 17 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của 
Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy  ban nhân dân tỉnh 
Hà Nam tiến hành kiểm tra thực tế và khắc phục việc xảy ra chậm trễ khi 
thực hiện các dự án.

về tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần Thương: Ngày 29/3/2017, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1264/BVHTTDL-DSVH gửi ủy 
ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn 
tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, trong đó đề nghị ủy ban nhân 
dân tỉnh Hà Nam chủ động đưa kinh phí thực hiện dự án vào kê hoạch trung hạn 
của địa phương và bố trí từ ngân sách địa phương, đồng thời, huy động các 
nguồn vốn họp pháp khác để thực hiện dự án. Tiếp đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch có các văn bản gửi ủy  ban nhân dân tỉnh Hà Nam: Công văn số 
3728/BVHTTDL-DSVH ngày 01/9/2017 về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 
di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương; Bộ đã chỉ đạo Cục Di sản văn hóa có 
Công văn số 853/DSVH-DT ngày 20/12/2017 về việc thẩm định thiết kế bản vẽ 
thi công tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương.



Để việc tu bổ, tôn tạo di tích đền Trần Thương được hoàn thành và sớm 
bàn giao đưa vào sử dụng phát huy giá trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đề nghị ủy  ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra 
tình hình thực hiện dự án đã được Bộ thỏa thuận bảo đảm quy định.

Bộ Văn hóa,̂  Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Hà Nam để trả lời cử

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ ể  báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (đ ể  bảo  cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Vàn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tinh Hà Nam;
- Bộ VHTTDL: Bộ trường, các Thứ trường, Vụ KHTC, 

Cục DSVH, Cổng TTĐT Bộ;
N g u y ễn  N g ọ c  T h iện

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).


