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            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 3998/TTr-UBND 

ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đề nghị thẩm định 

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Piseyvararam (chùa Ba Si), xã Phương Thạnh, 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 

và Bản vẽ thiết kế). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến 

thẩm định như sau: 

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Piseyvararam (chùa Ba Si), với nội 

dung: tu bổ chùa chính.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau: 

- Bảo tồn tối đa nền lát gạch bông hiện có và các trang trí trên mái, trang trí 

trên cột, trang trí trên đầu hồi chánh điện và ngói lợp còn khả năng sử dụng. 

- Hồ sơ Dự án cần bổ sung các phương án, giải pháp gông, bó, hạ giải, 

bảo tồn các trang trí trên mái; bản vẽ hiện trạng và bản vẽ phục hồi gạch lát nền. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Dự 

án, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích để có được sự đồng thuận 

của nhân dân địa phương trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định 

hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo);                                                                                      

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; 

- Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh; 

- Lưu: VT, DSVH, KC.9. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Đạo Cương 
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