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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2022 

V/v chấp thuận điều chỉnh khoanh 

vùng khu vực bảo vệ và tu bổ, xây 

dựng một số hạng mục phụ trợ tại 

di tích Đền Cửa Nam, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Di tích Đền Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng quốc gia theo Quyết định 

số 3997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11/2013. Trải qua quá trình tồn tại, hiện nay đã 

có sự điều chỉnh pháp lý về đất đai liên quan tại di tích Đền Cửa Nam. Do đó, 

thực hiện khoanh vùng bảo vệ di tích đảm bảo phù hợp với hiện trạng thực tế và 

xác định các khu vực bảo vệ để tu bổ, xây dựng các công trình phụ trợ tại di tích 

là việc làm cần thiết để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

di tích quốc gia Đền Cửa Nam. UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch xem xét, chấp thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ 

di tích và tu bổ, xây dựng một số hạng mục phụ trợ tại di tích Đền Cửa Nam, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chính như 

sau: 

I. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOANH VÙNG CÁC KHU VỰC BẢO 

VỆ DI TÍCH ĐỀN CỬA NAM 

    1.  Khu vực bảo vệ di tích Đền Cửa Nam năm 2012 

   Di tích Đền Cửa Nam đã được xếp hạng Quốc gia theo Quyết định số 

3997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/11/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo đó, tổng diện tích các khu vực bảo vệ di tích là 222,2m2, trong đó diện tích 

khu vực bảo vệ I là 206,1m2; diện tích khu vực bảo vệ II là 16,1m2, phạm vi ranh 

giới khu đất như sau: 

+ Phía Bắc giáp đường Cửa Nam; 

+ Phía Nam giáp khu dân cư; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư; 

+ Phía Tây giáp cơ sở thờ tự của gia đình ông Trần Ngọc Sơn (gọi là Phủ 

Mẫu Thượng). 

2.  Hiện trạng sử dụng đất tại di tích Đền Cửa Nam 

Đền Cửa Nam thuộc thửa đất số 277, 134, 51 tờ bản đồ địa chính số 48 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn với diện tích 296,4m2, trong đó có 

255,5m2 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn giao đất tại Quyết định số 2552/QĐ-
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UBND ngày 30/12/2021 về việc giao đất cho UBND phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng (Đền Cửa Nam), 

ranh giới như sau: 

+ Phía Bắc giáp đường Cửa Nam; 

+ Phía Nam giáp khu dân cư; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư; 

+ Phía Tây giáp phố Tuệ Tĩnh. 

Trong tổng diện tích 296,4m2 có 201,7m2 nằm trong khu vực đã được 

khoanh vùng bảo vệ di tích, còn 20,5m2 trong tổng số 222,2m2 đã được khoanh 

vùng bảo vệ từ năm 2012 nhưng thực tế Đền không quản lý, sử dụng; 94,7m2 

chưa nằm trong khu vực bảo vệ di tích nhưng đã được UBND tỉnh Lạng Sơn giao 

cho UBND phường Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng Đền 

Cửa Nam tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND. 

3. Diện tích đất đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Đền 

Cửa Nam 

Thời điểm lập hồ sơ xếp hạng di tích, khu vực bảo vệ được xác định theo 

hiện trạng các công trình và hiện trạng đất đai năm 2012. Theo đó, diện tích được 

khoanh vùng bảo vệ là 222,2m2. Hiện nay, hiện trạng sử dụng, quản lý và các khu 

vực bảo vệ di tích Đền Cửa Nam đã có sự thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ 

khoanh vùng bảo vệ di tích năm 2012 như: gia đình ông Trần Ngọc Sơn đã bàn 

giao phần đất (có nguồn gốc của Đền Cửa Nam) cho UBND phường Chi Lăng sử 

dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng Đền Cửa Nam và một phần diện tích 

nằm trong vành đai bảo vệ di tích năm 2012 nhưng hiện nay là vỉa hè đường Cửa 

Nam, không thuộc phạm vi quản lý của Đền Cửa Nam.  

Do vậy, diện tích đất đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích đền 

Cửa Nam là 94,7m2 thuộc một phần thửa đất số 277 (được hợp từ 86,5m2 của 

thửa đất số 46; 1,7m2 của thửa đất số 49 và 6,5m2 của thửa đất số 51) tờ bản đồ 

địa chính số 48 phường Chi Lăng, liền sát khu vực đã được khoanh vùng bảo vệ 

di tích năm 2012. Phần diện tích này nằm trong tổng diện tích 255,5m2 đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn giao đất cho UBND phường Chi Lăng để sử dụng vào mục 

đích cơ sở tín ngưỡng tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND.  

4. Phương án khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đền Cửa Nam 

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, đánh giá hiện trạng các khu vực bảo vệ di tích 

đền Cửa Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến phương án điều chỉnh khoanh vùng 

các khu vực bảo vệ di tích đền Cửa Nam như sau: 

+ Khu vực bảo vệ I: là phần diện tích 296,4 m2, bao gồm các công trình 

hiện trạng của di tích Đền Cửa Nam như: Đền chính, nhà tiếp khách, khu bếp, 

khu vệ sinh và khu đất đã được gia đình ông Trần Ngọc Sơn bàn giao.  

+ Khu vực bảo vệ II: Không có. Do hiện trạng di tích đền Cửa Nam nằm 

trong khu dân cư, xung quanh tiếp giáp với nhà dân đã xây dựng kiên cố, không 

thể di dời. Do vậy di tích chỉ có khu vực bảo vệ I, không có khu vực bảo vệ II. 
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(Có bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đền Cửa Nam năm 

2012 và dự thảo bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đền Cửa Nam 

năm 2022 kèm theo) 

   II. VỀ VIỆC TU BỔ, XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TẠI 

DI TÍCH ĐỀN CỬA NAM 

   Đền Cửa Nam cùng với các di tích đền Cửa Đông, đền Cửa Tây, đền Cửa 

Bắc tạo nên Tứ trấn của thành phố Lạng Sơn, là một trong những điểm tham 

quan, chiêm bái, du lịch tâm linh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Tuy nhiên, 

trước đây do diện tích đất chật hẹp nên tại di tích chưa có đầy đủ các công trình 

phụ trợ phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích. Một số hạng mục hiện tại tuy đã 

có như nhà bếp, nhà vệ sinh, lò hóa vàng nhưng quá chật hẹp và chưa phù hợp. 

Hiện nay, diện tích đất của di tích Đền Cửa Nam đã được mở rộng nên việc thực 

hiện tu bổ, xây dựng một số hạng mục phụ trợ của di tích là thực sự cần thiết 

nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, hành lễ của 

Nhân dân trong vùng và du khách thập phương. 

 - Tên báo cáo kinh tế - kỹ thuật: tu bổ một số hạng mục phụ trợ di tích 

Đền Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 - Chủ đầu tư: UBND phường Chi Lăng. 

 - Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí xã hội hóa.  

 - Nội dung thực hiện: tu bổ, xây dựng lầu Cậu, lầu Cô, lò hóa vàng, nhà 

vệ sinh, nhà bếp, tường rào bao quanh di tích (khu vực đường Tuệ Tĩnh). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di 

tích và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ một số hạng mục phụ trợ di tích Đền 

Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với các nội 

dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở VHTTDL; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 
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