
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày         tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Đề cương đề án nghiên cứu bảo tồn và phát huy  

giá trị di sản văn hóa làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng,  

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 06 năm 2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 

về Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; số 

98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du 

lịch của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu 

di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Kết luận số 82-KL-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về 

tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2017-2025); 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

1563/TTr-SVHTTDL ngày 22/5/2020 (kèm theo hồ sơ Đề cương Đề án và các văn 

bản có liên quan). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương đề án Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa với những nội dung chủ yếu sau: 

- Tên Đề án: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng cổ 

Đông Sơn, phường Hàm Rồng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

- Đề cương Đề án: 

“PHẦN I: MỞ ĐẦU 

I. Sự cần thiết xây dựng Đề án. 

II. Mục đích, yêu cầu. 

III. Phạm vi, đối tượng của Đề án. 
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3.1. Phạm vi đề án. 

3.2. Đối tượng của Đề án. 

IV. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án. 

4.1. Các văn bản chỉ đạo của Đảng. 

4.2. Các văn bản pháp lý của Trung ương. 

4.3. Các văn bản địa phương. 

V. Nhiệm vụ của Đề án. 

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LÀNG CỔ ĐÔNG SƠN 

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

1.1. Điều kiện tự nhiên. 

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 

II. Thực trạng dân cư, đất đai, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

khu vực nghiên cứu. 

2.1. Dân cư. 

2.2. Sử dụng đất. 

2.3. Hệ thống hạ tầng xã hội. 

2.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

2.4.1. Giao thông. 

2.4.2. Thoát nước mưa. 

2.4.3. Thoát nước thải. 

2.4.4. Cấp nước. 

2.4.5. Cấp điện. 

III. Thực trạng di sản văn hóa làng cổ Đông Sơn. 

3.1. Văn hóa vật thể. 

3.1.1. Các di tích lịch sử văn hóa. 

3.1.2. Các di tích khảo cổ. 

3.1.3. Không gian làng cổ. 

3.1.4. Các nhà cổ. 

3.1.5. Các văn hóa vật thể khác. 

3.2. Văn hóa phi vật thể. 

3.2.1. Lễ hội. 

3.2.2. Các văn hóa phí vật thể khác. 

3.3. Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị làng cổ Đông Sơn. 

3.3.1. Về bảo tồn các di tích, di sản. 

3.3.2. Về bảo vệ cảnh quan, môi trường. 

3.3.3. Về công tác đầu tư. 

3.3.4. Về công tác quản lý. 

3.3.5. Phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị làng cổ. 

3.4. Các tiềm năng du lịch liên quan. 

3.4.1. Tiềm năng du lịch tự nhiên. 
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3.4.2. Tiềm năng du lịch nhân văn. 

3.5. Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa làng cổ Đông 

Sơn, mối liên hệ với các di tích và các điểm du lịch khác trong khu vực nghiên cứu. 

3.5.1. Đặc trưng của làng cổ Đông Sơn. 

3.5.2. Giá trị của làng cổ Đông Sơn. 

3.5.3. Mối liên hệ của làng cổ Đông Sơn với các di tích và các điểm du lịch 

khác trong khu vực nghiên cứu. 

3.6. Các yếu tố của môi trường tự nhiên và xã hội tác động tới việc bảo tồn 

làng cổ Đông Sơn. 

3.6.1. Môi trường tự nhiên. 

3.6.2. Môi trường xã hội. 

3.7. Đánh giá chung. 

3.7.1. Thuận lợi. 

3.7.2. Khó khăn. 

3.7.3. Thách thức. 

3.7.4. Cơ hội. 

3.7.5. Những vấn đề cần giải quyết trong đề án. 

3.8. Kinh nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ. 

3.8.1. Mô hình bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). 

3.8.2. Mô hình bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ Phước Tích (Thừa Thiên – Huế). 

PHẦN III: DỰ BÁO 

I. Dự báo về dân cư và khách du lịch. 

II. Hiệu quả kinh tế - xã hội. 

PHẦN IV: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG 

I. Quan điểm. 

II. Mục tiêu. 

2.1. Mục tiêu tổng quát. 

2.2. Mục tiêu cụ thể. 

- Giai đoạn 2021 - 2025. 

- Giai đoạn 2026 - 2030. 

III. Định hướng 

3.1. Định hướng phân khu chức năng và các khu vực bảo tồn. 

3.2. Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. 

3.3. Định hướng phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. 

3.4. Định hướng phát triển du lịch. 

3.5. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

IV. Lựa chọn, đề xuất các công trình (cảnh quan, di tích, kiến trúc…) cần bảo tồn. 

4.1. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn. 

4.2. Đề xuất lựa chọn. 

V. Các giải pháp thực hiện. 
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5.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách. 

5.2. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước. 

5.3. Giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư. 

5.4. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 

5.5. Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền. 

5.6. Giải pháp hợp tác và liên kết phát triển. 

5.7. Giải pháp phục dựng các di sản. 

5.8. Giải pháp tổ chức quản lý. 

VI. Các dự án triển khai và nguồn vốn. 

PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Sở Xây dựng. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Sở Tài chính. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa. 

- Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. 

- Các sở, ban, ngành liên quan. 

PHẦN VI: KẾT LUẬN” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định của pháp luật 
hiện hành và nội dung phê duyệt tại Quyết định này, khẩn trương tổ chức triển khai 
lập Đề án; gửi các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham gia ý kiến; 
tổng hợp, hoàn thiện Đề án, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 
ngày 30/10/2020. 

- Giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, theo chức năng, 
nhiệm vụ, có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện để Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tổ chức xây dựng, hoàn thiện Đề án nêu trên đảm bảo chất lượng cao.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Chủ tịch UBND phường 
Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VX. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Quyền 
 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-01T16:56:33+0700
	HÀ NỘI
	Phạm Đăng Quyền<quyenpd@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-06-02T08:09:04+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-06-02T08:09:14+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-06-02T08:52:00+0700




