
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX  Thanh Hoá, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v khai quật khảo cổ di tích lịch sử và 

danh lam thắng cảnh Núi Am Các và 

Địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Kính gửi:  

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính. 
                                

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 267/BC-UBND ngày 05/6/2020 

của UBND thị xã Nghi Sơn về tình hình triển khai thực hiện các nội dung khai 

quật khảo cổ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và Địa điểm 

chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn năm 2020; Văn bản số 3194/STC-

NSHX ngày 25/6/2020 của Sở Tài chính về việc giải quyết đề nghị của UBND thị 

xã Nghi Sơn về khai quật khảo cổ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi 

Am Các và địa điểm chùa Am Các, xã Định Hải (kèm theo ý kiến tham gia của 

Sở Kế hoạch đầu tư tại văn bản số 3398/SKHĐT-VX ngày 18/6/2020, của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 1937/SVHTTDL-DSVH ngày 

17/6/2020, của Sở Xây dựng tại văn bản số 3594/SXD-HĐXD ngày 16/6/2020). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND thị xã Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch và các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát và đề xuất cụ thể 

diện tích các khu vực cần phải tiến hành khai quật khảo cổ ở các khu vực: Chùa 

Hạ, chùa Trung, chùa Thượng và các điểm di tích có liên quan thuộc khu di tích 

để đảm bảo thực hiện việc khai quật khảo cổ thiết thực, đạt hiệu quả cao, cung 

cấp cơ sở khoa học cần thiết cho việc lập quy hoạch, đầu tư phục hồi, tôn tạo di 

tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và địa điểm chùa Am Các; xác 

định dự kiến tổng mức đầu tư và khả năng cân đối, bố trí nguồn kinh phí của địa 

phương, hỗ trợ của tỉnh; dự kiến thời gian thực hiện và hoàn thành; gửi Sở Tài 

chính trước ngày 10/8/2020 để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với 

UBND thị xã Nghi Sơn căn cứ quy định của pháp luật, yêu cầu về việc lập Quy 

hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để xác định cụ thể các vị trí, diện tích 

cần phải khai quật khảo cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am 

Các và địa điểm chùa Am Các nhằm đảm bảo cung cấp căn cứ khoa học cần 

thiết phục vụ lập Quy hạch; đồng thời, phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với 
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điều kiện thực tế và khả năng cân đối, bố trí nguồn kinh phí của địa phương, hỗ 

trợ của tỉnh. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu báo cáo, đề 

xuất của UBND thị xã Nghi Sơn nêu trên và căn cứ các quy định hiện hành của 

pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khai quật khảo 

cổ tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa điểm chùa Am 

Các để tham mưu, đề xuất cụ thể ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Sở Xây dựng. 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Nguyễn Đức Thịnh  
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