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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

cuộc họp xem xét kết quả Hội nghị lấy ý kiến “Phương án bài trí nội thất và 

hệ thống thờ tự công trình Đền thờ Chi Lăng” 

 

Ngày 06/3/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

đã tổ chức họp xem xét kết quả Hội nghị lấy ý kiến “Phương án bài trí nội thất 

và hệ thống thờ tự công trình Đền thờ Chi Lăng”. Tham dự có các chuyên gia, 

nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa: PGS.TS Trần Lâm Biền, Nhà nghiên cứu văn 

hoá Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện sử học Việt 

Nam; đại diện Phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hoá, đại diện Tạp chí Di 

sản văn hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy; lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng; lãnh đạo các phòng ban liên quan của 

huyện Chi Lăng; đại diện đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây 

dựng công trình văn hóa Tâm Việt.  

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả tổ chức 

Hội nghị lấy ý kiến “Phương án bài trí nội thất và hệ thống thờ tự công trình 

Đền thờ Chi Lăng”; đơn vị tư vấn báo cáo việc tiếp thu, hoàn thiện và thuyết 

minh về “Phương án bài trí nội thất và hệ thống thờ tự công trình Đền thờ Chi 

Lăng”; ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các thành 

viên dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao, Huyện ủy, UBND huyện Chi 

Lăng đã chủ động liên hệ, phối hợp với đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà 

nghiên cứu lịch sử văn hóa, các cơ quan, đơn vị liên quan để đánh giá, phân tích, 

xây dựng các phương án bài trí nội thất và hệ thống thờ tự công trình Đền thờ 

Chi Lăng (sau đây gọi chung là Đền), đồng thời tích cực vận động, huy động 

nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục công trình Đền. Tuy nhiên, một số nội 

dung triển khai còn chậm muộn, chưa bảo đảm tiến độ như công tác giải phóng 

mặt bằng, triển khai các nội dung liên quan đến dự án.  

Để thực hiện các nhiệm vụ đúng theo kế hoạch, bảm đảm phù hợp, hiệu 

quả, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 
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1. Đối với các nội dung đề xuất của UBND huyện Chi Lăng 

- Về tên gọi của Đền: thống nhất đổi tên “Đền thờ Chi Lăng” thành “Đền 

Chi Lăng”. 

- Về hướng Đền: đang thực hiện xây dựng mặt trước của Đền ở hướng 

Bắc, nhất trí làm bức bình phong bằng đá bảo đảm phù hợp. 

- Về đối tượng thờ tại Hậu cung: đây là nội dung quan trọng, thể hiện ý 

nghĩa và sự linh thiêng của Đền. (1) Thống nhất đối tượng thờ là Thái Tổ Cao 

hoàng đế - Vua Lê Lợi và các tướng lĩnh có chiến công, trực tiếp tham gia trận 

chiến Chi Lăng ngày 10 tháng 10 năm Đinh Mùi 1427, không thờ Bài vị của 

Nguyễn Trãi tại Đền. (2) Đối với đề xuất thờ Bài vị Bà Chầu Mười Mỏ Ba, hiện 

đã có địa điểm thờ tự riêng, giao UBND huyện Chi Lăng tiếp tục phối hợp 

nghiên cứu, tìm dữ liệu lịch sử liên quan, nếu có dữ liệu chắc chắn về việc Bà 

Chầu Mười Mỏ Ba tham gia trực tiếp và có công trong trận chiến Chi Lăng ngày 

10 tháng 10 năm Đinh Mùi 1427 thì sẽ nghiên cứu đưa vào đối tượng thờ tại 

Hậu cung. 

Nghiên cứu, tham mưu về ban thờ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh Lạng Sơn 

(từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến nay). 

- Về đề xuất xây dựng thêm 01 am nhỏ ở phía sau Hậu cung: trước mắt 

chưa xem xét nội dung này, sẽ nghiên cứu, xem xét sau để bảo đảm phù hợp, hài 

hòa với tổng thể chung của Đền. 

- Về việc sử dụng chữ viết: thống nhất bên ngoài Đền sử dụng chữ Quốc 

ngữ, bên trong Đền sử dụng chữ Nôm. 

 - Về một số nội dung khác: việc sử dụng chiếu đá cần lưu ý dùng họa tiết, 

hoa văn của người Việt; việc sử dụng các linh vật tại Đền phải theo đúng chỉ đạo 

tại Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không 

phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; vị trí bài trí bộ chấp kích, bộ giá 

gươm, các linh vật, vị trí cửa ở tòa trung cung, chỗ rửa tay,... đề nghị UBND 

huyện Chi Lăng tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử, 

văn hóa để xem xét, cân nhắc bố trí bảo đảm phù hợp. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. UBND huyện Chi Lăng 

- Chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, các chuyên gia, các nhà nghiên 

cứu để hoàn thiện phương án bài trí nội thất và triển khai thực hiện bảo đảm tiến 

độ thời gian và hiệu quả. 

- Phối hợp, nghiên cứu, tham mưu về ban thờ các anh hùng liệt sĩ của tỉnh 

Lạng Sơn (từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến nay). 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xây 

dựng Đền, trong đó việc cung tiến hiện vật phải được bài trí, trưng bày theo 

đúng phương án thiết kế của Đền được phê duyệt. 
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2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan thường trực của Ban Vận động 

huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền thờ Chi Lăng, chủ động tham mưu 

xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai hoạt 

động của Ban Vận động theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020. 

2.3. Sở Tài chính: Phối hợp với UBND huyện Chi Lăng để tham mưu cân 

đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Đền. 

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hỗ trợ, phối hợp với UBND huyện 

Chi Lăng đẩy nhanh tiết độ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất thực hiện dự án. 

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với UBND huyện Chi 

Lăng thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý di tích, di sản. 

2.6. Sở Xây dựng: Tham mưu, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng điều 

chỉnh, bổ sung nội dung Đền Chi Lăng vào đồ án Quy hoạch tổng thể Khu di 

tích lịch sử Chi Lăng. 

2.7. Sở Nội vụ: Phối hợp với UBND huyện Chi Lăng để hướng dẫn, triển 

khai thực hiện quản lý công tác tín ngưỡng tại Đền theo quy định. 

2.8. Các sở, ngành liên quan: Theo chức năng nhiêm vụ được giao, phối 

hợp triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. 

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

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TP theo GM số 73/GM-UBND; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTCN, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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