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Số: 3873/BVHTTDL-VP
V /v trả lời kiến nghị cùa cử ừi Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia 
Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7740/VPCP-QHĐP 
ngày 15/8/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị quan tâm đến việc xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ 
(Câu sổ 2).

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

Di tích Chiến thắng Đường 7 - sông Bờ thuộc xã la R'to, huyện A YunPa, 
tỉnh Gia Lai đã được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch) công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 53/2001/QĐ- 
BVHTT ngày 28/12/2001. Năm 2017, thông qua Chưcmg trĩnh mục tiêu phát 
hiển văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích 
địa điểm Chiến thắng Đường 7 - sông Bờ 300 triệu đồng.

Nếu được xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, việc xây 
dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ cần tuân thủ theo các quy định của Luật 
Di sản văn hóa năm 2001, Luật Di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung năm 2009, 
Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngàỵ 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa-Thông tin phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích 
lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020, Nghị định số 
113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật và 
các quy định có liên quan đến xây dựng tượng đài.

Việc quyết định xây dựng tượng đài chiến thắng sông Bờ thuộc thẩm quyền 
ủ y  ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi dự án xây dựng tượng đài được ủ y  ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai phê duyệt, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp về 
chuyên môn để công trình tượng đài được thực hiện đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, 
bảo vệ di tích, phù họp vói cảnh quan, môi trường của di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Gia Lai để trả lời cử tri
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đara (để báo cáo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ KHTC,
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