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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 tại buổi kiểm tra thực tế di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri 

 và Công viên tượng đài Lương Văn Tri 
 

 

Ngày 09/3/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

có buổi kiểm tra thực tế tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại xã 

Trấn Ninh và Công viên tượng đài Lương Văn Tri tại thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; về phía huyện Văn Quan có đồng chí Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban 

chuyên môn của huyện. Sau khi kiểm tra thực tế tại di tích Nhà lưu niệm đồng chí 

Lương Văn Tri, Công viên tượng đài Lương Văn Tri, nghe báo cáo của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Huyện ủy và 

UBND huyện Văn Quan, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

Năm 2020 là năm tổ chức nhiều ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng trên địa 

bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Văn Quan nói riêng, trong đó Lễ kỷ niệm 

110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 -17/8/2020) là một sự kiện 

lớn của tỉnh và huyện Văn Quan. UBND tỉnh đánh giá cao Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND huyện Văn Quan đã đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 26/02/2020 của 

Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 

2019 - 2020 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020); tuy nhiên, việc tu bổ, cải tạo một số di tích, công 

trình văn hóa còn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đề xuất một số nội dung thiết kế 

chưa phù hợp, đồng bộ trong tổng thể công trình.  

UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Văn 

Quan, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với 

từng công trình như sau: 

1. Về tu bổ di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri 

 - Việc tu bổ công trình di tích phải thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên di 

tích gốc. 

 - Hạng mục nhà chính:  

 + Hệ thống mái gói, cầu phong, li tô gỗ hiện trạng còn sử dụng tốt, yêu cầu 

giữ nguyên, không dỡ bỏ toàn bộ mái; chỉ đảo lại mái cho chắc chắn, không xô 
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lệch, bổ sung những chỗ thiếu ngói hoặc ngói bị vỡ trên cơ sở phải giữ nguyên di 

tích gốc. 

+ Vách gỗ: Đóng lại nẹp chân tường vách ngăn, xây bổ sung hàng gạch dưới 

chân vách ngăn để chống ẩm. Tháo bỏ, thay thế các tấm gỗ vách ngăn đã bị mối, 

mọt, hư hỏng.  

+ Tường trong nhà: Vá trát các chỗ bị bong tróc, vệ sinh phần mốc, rêu, 

không đồng ý quét lại toàn bộ trong nhà bằng vôi trắng. Mặt trước tường nhà: Trát 

đất sét kẻ vạch lại một số vị trí đã hỏng, phần chân tường không ốp đá rối bằng đá 

xẻ.  

+ Cột nhà, cửa đi, cửa sổ, chấn song bằng gỗ: Đánh sạch sau đó sơn lại bằng 

sơn ta đồng màu với màu bàn ghế, cửa hiện có. Có biện pháp phòng chống mối phù 

hợp cho các kết cấu, cấu kiện bằng gỗ. 

+ Di chuyển bàn thờ tổ tiên của gia đình lên trên gác xép (gác lửng, thẳng vị 

trí hiện tại) theo yêu cầu của gia đình, dòng tộc và phù hợp với phong tục tập quán 

địa phương. Bổ sung hệ thống chiếu sáng trên gác xép, trong nhà; khôi phục, cải 

tạo lối đi lên gác xép từ nhà bếp.  

+ Bổ sung ban thờ mới để bát hương, bàn đặt lễ, hòm công đức; sắp xếp lại 

vị trí đặt tượng thờ bán thân đồng chí Lương Văn Tri và ban thờ đồng chí vào vị trí 

bàn thờ tổ tiên hiện tại. 

 - Hạng mục nhà bếp: Không dỡ bỏ mái ngói cũ, li tô gỗ hiện trạng còn sử 

dụng tốt; các tấm phên vách, liếp bằng nứa giữ nguyên. Làm mới rãnh thoát nước, 

hè chân móng phía sau nhà; đục mở cửa và làm thang gỗ lên gác xép nhà chính (lắp 

khuôn, thang gỗ nhóm 2) để chuyển bát hương tổ tiên lên gác xép; tẩy rửa, vệ sinh 

sân bếp bị rêu, mốc. 

 - Hệ thống sân vườn, ngoài nhà: Bổ sung rãnh thoát nước, hè chân móng 

phía sau nhà; bổ sung hệ thống ròng rọc kéo hạ cờ vào cột đã có và làm mới 01 cột 

cờ Đảng; vệ sinh, quét sơn lại toàn bộ Bia đá; vận động, tuyên truyền hộ dân bên 

cạnh chặt bỏ cây hoa sữa mọc sát tường rào, sau đó xây dựng lại tường rào bị nứt; 

sửa chữa lại trụ cổng, bậc tam cấp bị lún, nứt. Cải tạo lại hệ thống cây xanh, sân 

vườn cho phù hợp với cảnh quan. 

 - Bổ sung xây mới nhà vệ sinh tại khu vực bãi để xe, sau khi đầu tư xong có 

phương án quản lý cho phù hợp. 

 - UBND huyện Văn Quan (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với đơn vị tư 

vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn 

Tri theo các nội dung trên; hoàn thiện, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước khi triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định. 

- Đối với tuyến đường vào xã Trấn Ninh: Giao Sở Giao thông vận tải nghiên 

cứu, đề xuất duy tu những chỗ đã xuống cấp, hư hỏng, đảm bảo lưu thông êm 

thuận. 
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2. Về phương án thiết kế mở rộng xây dựng Công viên tượng đài đồng chí 

Lương Văn Tri: 

- Đối với phương án thiết kế thực hiện trong giai đoạn 1: Không dịch chuyển 

tượng đồng chí Lương Văn Tri; không thay toàn bộ mặt nền công viên, chỉ thay 

những viên đá bị vỡ, hỏng; đồng ý đắp đồi cảnh quan sau lưng tượng để tạo điểm 

tựa cho bức tượng, nghiên cứu trồng một số loại cây bản địa phù hợp với điều kiện 

sinh thái, thổ nhưỡng và mang đặc trưng riêng của huyện; khuôn viên giữ nguyên 

các đường dạo xung quanh đã có, điều chỉnh trồng bổ sung cây xanh bảo đảm tỷ lệ 

cơ cấu cây bóng mát, cây cảnh, hoa, thảm cỏ hài hòa, cân đối với không gian chung 

của khu vực. Cân nhắc kỹ việc mở cổng của công viên hướng ra trục đường quốc 

lộ 1B thẳng với trục đường vào trụ sở UBND huyện. 

- Đối với phương án thực hiện giai đoạn 2: Thống nhất với phương án thiết 

kế do UBND huyện Văn Quan đề xuất, thời gian thực hiện sau năm 2020. 

- Giao UBND huyện Văn Quan khẩn trương lập lại phương án thiết kế, báo 

cáo UBND tỉnh, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định đối với 

chủ trương xây dựng các công trình văn hóa cấp tỉnh theo Qui định số 1902-

QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn.  

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tham mưu cân đối, bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ UBND huyện 

Văn Quan đầu tư tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa theo quy định, kịp thời 

phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 -

17/8/2020). 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao 

Kế hoạch số 24/KH-BCĐ; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực 

hiện; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                       
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT,  

  VH, TT&DL; 

- UBND huyện Văn Quan; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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