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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo công tác quản lý, phát huy giá trị
di tích quốc gia Trường Luỹ Quảng Ngãi
Ngày 07/8/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì buổi kiểm tra thực địa tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành việc
quản lý, phát huy giá trị Di tích quốc gia Trường Luỹ Quảng Ngãi; việc lập Hồ
sơ di tích quốc gia đặc biệt Trường Luỹ Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có lãnh
đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo UBND
huyện Nghĩa Hành và các phòng chức năng; UBND xã Hành Tín Đông.
Sau khi kiểm tra thực địa và nghe UBND huyện Nghĩa Hành báo cáo
công tác quản lý, phát huy giá trị Di tích; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo
cáo tiến độ lập Hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt di tích Trường Luỹ Quảng Ngãi
(sau đây gọi là Di tích); các ý kiến tham gia góp ý, đề xuất của các thành viên dự
họp, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Trường Luỹ Quảng Ngãi là công trình có giá trị lớn về mặt khảo cổ, văn
hoá, kiến trúc và rất quan trọng trong tiến trình lịch sử của vùng đất Quảng
Ngãi; đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia từ
tháng 3/2011. Thời gian qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND các
huyện, trong đó có huyện Nghĩa Hành (là một trong 8 huyện có Di tích) và
chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện một số nội dung quản lý, bảo vệ
di tích như ban hành quy chế, giao nhiệm vụ quản lý, huy động học sinh tham
gia chăm sóc Di tích. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích còn gặp nhiều khó
khăn; quy mô di tích rất lớn, trải dài trên phạm vi 8 huyện thuộc tỉnh; hiện trạng
Di tích xen lẫn trong khu vực đồi núi, cây bụi bao phủ, rất dễ hư hỏng, xuống
cấp do các yếu tố tự nhiên và cả tác động của con người nếu không được quan
tâm, chăm sóc, bảo vệ; việc phát huy giá trị Di tích không gắn với lợi ích của
cộng đồng, địa phương sẽ không hiệu quả và bền vững. Vì vậy, để có phương án
bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích trong thời gian tới, UBND
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau.
1. Cơ bản nhất trí với các nội dung kiến nghị tại Báo cáo của UBND
huyện Nghĩa Hành (4 kiến nghị); của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (3 kiến
nghị) liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và lập hồ sơ Di tích
quốc gia đặc biệt. UBND huyện Nghĩa Hành có văn bản đề xuất cụ thể giải pháp
thực hiện các kiến nghị gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp, đề xuất
giải pháp chung, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
a) Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy chế quản lý Di tích đã ban hành tại
Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 theo hướng xác định phạm
vi khoanh vùng bảo vệ di tích linh hoạt, phù hợp với hiện trạng Di tích (không
quy định cứng nhắc khoảng cách bảo vệ áp dụng cho toàn bộ Di tích); phân cấp
mạnh cho các địa phương; nghiên cứu cơ chế giao khoán việc quản lý, bảo vệ Di
tích; lồng ghép nhiều chương trình, huy động, khuyến khích nguồn lực xã hội
tham gia trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
b) Khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể
quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích. Trong đó xác định
cụ thể khu vực, nguồn lực tài chính, nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, huy động,
lồng ghép các nguồn vốn và phân kỳ thực hiện hợp lý; lấy ý kiến của các sở,
ngành, địa phương liên quan để tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê
duyệt và triển khai thực hiện.
Kế hoạch tổng thể cần tính toán chi tiết phạm vi, khu vực bảo vệ, khu vực
phát triển từng diểm di tích (đồn, luỹ) hợp lý; việc xây dựng hạ tầng kết nối,
điểm dừng chân, bảng thông tin; trồng cây gỗ lớn tạo bóng mát, làm hành lang
‟xanh” bảo vệ di tích; đồng thời trồng cây ăn quả, thảm cỏ, trồng hoa dọc lối đi,
dọc hành lang bảo vệ để kết hợp phát triển du lịch, phát huy giá trị Di tích.
Đối với điểm lựa chọn để đầu tư phát huy giá trị di tích cần tính đến việc
kết nối với các khu, điểm du lịch đã có và với các khu vực có tài nguyên du lịch
tiềm năng để kết nối thành tuyến du lịch. Việc làm hạ tầng kết nối, điểm dừng
chân cần xác lập, giao quyền sử dụng đất rõ ràng (giao đất). Khu vực còn lại
thực hiện phương án khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; lồng ghép với các chính sách
như hỗ trợ trồng cây gỗ lớn, cây ăn quả, hỗ trợ cây giống... để giao cho cá nhân,
hộ gia đình trong phạm vi di tích thực hiện; lồng ghép bố trí kinh phí từ các
chương trình: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ... để phát huy
hiệu quả sử dụng vốn.
c) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
theo yêu cầu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, định hướng đáp ứng các tiêu
chí di sản thế giới của UNESCO, phục vụ cho mục tiêu dài hạn.
d) Chủ trì, phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các
huyện trong phạm vi Di tích đẩy mạnh công tác truyền thông về Di tích; xây
dựng trang thông tin điện tử (website) song ngữ Việt – Anh phục vụ công tác
quảng bá Di tích đến với người dân, du khách trong và ngoài nước.
đ) Sau khi hoàn thành Hồ sơ và được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt,
có kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế về giá trị Di tích trong dịp kỷ niệm 200
năm kiến thiết Trường Luỹ, kết hợp Lễ đón Bằng công nhận di tích trong năm
2020.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổng thể quản lý, phát huy giá trị
Di tích; kết hợp các chính sách, chương trình của ngành nông nghiệp, nông thôn
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để lồng ghép, bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
4. Trên cơ sở Kế hoạch tổng thể ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây
dựng, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối
nguồn lực, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ trùng tu,
tôn tạo và phát huy giá trị Di tích; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xúc
tiến, kêu gọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá
trị Di tích.
5. UBND huyện Nghĩa Hành:
a) Nghiên cứu trình Huyện uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề (hoăc lồng
ghép vào Nghị quyết kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phương) về quản lý, bảo
vệ và phát huy giá trị Di tích thuộc phạm vi quản lý.
b) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung (nếu có) vào quy hoạch sử dụng đất, quy
hoạch nông thôn mới phần diện tích đất khoanh vùng bảo vệ di tích; kế hoạch
tổng thể phát huy giá trị Di tích thuộc phạm vi quản lý.
c) Bố trí kinh phí ngân sách huyện để làm đường đi bộ kết nối từ điểm
dừng chân đến điểm Di tích được chọn; ngân sách tỉnh bố trí đầu tư bảng chỉ
dẫn, thông tin, điểm dừng chân và các công trình phụ trợ (mô hình trung tâm
thông tin) để phát huy giá trị các điểm di tích có lợi thế phát triển du lịch.
6. UBND các huyện còn lại trong phạm vi Di tích (Trà Bồng, Sơn Hà,
Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Minh Long, Ba Tơ, Đức Phổ) chủ động việc quản lý, bảo
vệ, chăm sóc Di tích; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng
Kế hoạch tổng thể, đề xuất các điểm ưu tiên trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị Di
tích thuộc phạm vi quản lý.
7. Các sở, ban ngành có liên quan có trách nhiệm tham gia xây dựng Kế
hoạch tổng thể quản lý, phát huy giá trị Di tích và phối hợp triển khai thực hiện
Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh để các sở, ban ngành; UBND các huyện và cá nhân, tổ chức có liên
quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/cáo); TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- Huyện uỷ, UBND các huyện: Nghĩa Hành,
Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Minh
Long, Ba Tơ, Đức Phổ;
- Đảng uỷ, UBND xã Hành Tín Đông;
- VPUB: C,PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt609).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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