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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi khảo sát khu vực vùng đệm di sản
và làm việc với UBND huyện Duy Xuyên về xây dựng Đề án xã hội hóa
công tác quản lý, khai thác Di sản Văn hóa Thế giới Khu Đền tháp Mỹ Sơn
Ngày 22 tháng 9 năm 2022, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi khảo sát khu vực Khe Thẻ, đập Thạch
Bàn, Duy Xuyên (vùng đệm Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn) và làm việc
với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên về xây dựng Đề án xã hội
hóa công tác quản lý, khai thác Di sản Văn hóa Thế giới Khu Đền tháp Mỹ Sơn.
Tham dự buổi khảo sát và làm việc có các đồng chí là thành viên đoàn công tác
đi Vương quốc Campuchia theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của
UBND tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND và các
phòng, ban liên quan của huyện Duy Xuyên. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo
UBND huyện Duy Xuyên báo cáo thực trạng và tiến độ xây dựng đề án bảo tồn,
phát huy giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa; ý
kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Khu Đền tháp Mỹ Sơn
theo hình thức xã hội hóa là một trong những chủ trương lớn, quan trọng được
nêu trong Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính
phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc
với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo
số 172/TB-UBND ngày 12/5/2022; Thông báo số 224/TB-UBND ngày
16/6/2022 của UBND tỉnh, với mục đích thu hút nguồn lực đầu tư cho công tác
quản lý, khai thác, bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích theo hướng
ngày càng bền vững. Để công tác xã hội hóa triển khai thực hiện đạt hiệu quả
cao, đúng theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định có liên quan;
UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên tập
trung thực hiện tốt những nội dung cụ thể như sau:
1. Giao UBND huyện Duy Xuyên tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của
các thành viên dự họp; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, khẩn
trương làm việc với đơn vị tư vấn để xây dựng Đề án xã hội hóa trong công tác
quản lý, khai thác, phát huy giá trị Khu Đền tháp Mỹ Sơn; trong đó, nêu rõ
quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia; mức độ xã hội hóa quản
lý, khai thác di sản; công tác giám sát của Nhà nước; tỷ lệ phân chia nguồn thu;
cách thức tổ chức thực hiện; hoàn chỉnh Đề án, trình Tổ Công tác triển khai thực
hiện một số nội dung tại các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch

Quốc hội (Tổ Công tác theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của
UBND tỉnh) xem xét, quyết định.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Xây dựng, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối
hợp chặt chẽ với UBND huyện Duy Xuyên trong quá trình xây dựng Đề án;
tham gia và đóng góp ý kiến đầy đủ, khách quan tại các các cuộc họp, hội thảo,
hội nghị, tọa đàm do UBND huyện Duy Xuyên tổ chức mời.
2. UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương rà soát và thu hồi theo thẩm
quyền các dự án tại Khu Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã được cấp phép nhưng
không triển khai thực hiện dự án, vi phạm quy định của Nhà nước về đầu tư, đất
đai của Công ty TNHH Mỹ thuật Khải Hoàn, Công ty TNHH Thanh Phong;
trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu
tư) để xem xét, quyết định.
3. Do Đề án quy hoạch tổng thể Mỹ Sơn giai đoạn 2008 - 2020 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1915/QĐ-TTg ngày
20/12/2008 đến nay đã hết hiệu lực; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ
trì, phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ
Sơn, cơ quan, đơn vị liên quan tích hợp đầy đủ Quy hoạch khu di sản văn hóa
Mỹ Sơn vào Quy hoạch chung của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,
hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời, làm việc với đơn vị tư vấn của tỉnh để
điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các Quy hoạch ngành do Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch chủ trì, như: Quy hoạch phát triển du lịch, Quy hoạch quảng cáo, Quy
hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích … đảm bảo chính xác và chất lượng.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi khảo sát khu vực Khe Thẻ, đập
Thạch Bàn, Duy Xuyên (vùng đệm Khu Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn) và làm
việc với các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên về xây dựng Đề án
xã hội hóa công tác quản lý, khai thác Di sản Văn hóa Thế giới Khu Đền tháp
Mỹ Sơn. Yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, TT&TT, KH&ĐT,
Xây dựng, Tài chính;
- TTHU, TT HĐND, UBND huyện Duy Xuyên;
- BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu).
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