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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 3999/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 các di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kèm theo hồ 

sơ, nhận ngày 23/10/2020). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có ý kiến như sau: 

1. Thỏa thuận 03 Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh với các nội dung, bao gồm: 

- Di tích chùa Giác Linh (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang): Tu bổ 

Chánh điện, hàng rào. 

- Di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu - lăng Ông cồn Tàu (xã Trường 

Long Hòa, thị xã Duyên Hải): Tu bổ nhà trưng bày, sân đường, bia tưởng niệm, 

hàng rào, cổng. 

- Di tích chùa Ấp Sóc (xã Huyền Hội, huyện Càng Long): Tu bổ hàng rào, 

trai đường. 

Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: 

- Đối với di tích chùa Giác Linh: Cần gông bó các con giống, chi tiết nề 

ngõa có giá trị sử dụng (không thay mới bằng nghê/lân như thiết kế đề xuất); 

phục hồi nguyên trạng chữ trên tường phía trước Chánh điện (mặt đứng trục D-

A); bổ sung bản vẽ, ảnh hiện trạng và căn cứ phục hồi chiến hào. 

- Đối với di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu: Không mở rộng diện 

tích nhà trưng bày; không sử dụng biểu tượng “bánh lái tàu” tại lan can thành 

bậc bia tưởng niệm, mà cần nghiên cứu thiết kế trang trí phào, diềm kỷ hà, hoa 

văn đơn giản. 

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

Trà Vinh chỉ đạo cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định 

hiện hành. 

2. Đối với 03 Dự án còn lại, nội dung hồ sơ còn tồn tại nhiều thiếu sót, 

cụ thể: 

- Dự án xây dựng nhà trưng bày, sân đường, hệ thống thoát nước, nhà bao 

che hố khảo cổ tại di tích Bờ lũy - chùa Lò Gạch (huyện Châu Thành): Chưa 



làm rõ hiện trạng các hố khảo cổ (kết quả khai quật khảo cổ, sau khai quật đã lấp 

bảo vệ hay để lộ thiên, số lượng hiện vật tại chỗ…), nên chưa đủ căn cứ đề xuất 

giải pháp bảo vệ, bao che hoặc bảo quản tại chỗ, sự cần thiết của việc xây dựng 

nhà trưng bày. Không xây dựng nhà trưng bày, nhà bao che kiên cố khi chưa xác 

định được hiệu quả bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

- Dự án tu bổ nhà trưng bày, nhà che di tích, cổng, tường rào, sân đường 

tại di tích Lưu Cừ II (xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú): Thiếu bản vẽ mặt 

bằng hiện trạng phế tích kiến trúc, nên không đủ cơ sở thẩm định tác động của 

các cột nhà bao che, rãnh thoát nước, phương án thoát nước… đối với di tích; 

cần bổ sung kết quả tính toán khả năng chịu lực của khung nhà vượt khẩu độ 

lớn; lý do và sự cần thiết của việc xây dựng nhà trưng bày. 

- Dự án tu bổ Chánh điện di tích chùa Ta Lôn (xã Long Vĩnh, thị xã 

Duyên Hải): Thiếu bản vẽ hiện trạng kiến trúc và cơ sở khoa học phục hồi, xây 

dựng lại Chánh điện. 

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ 03 

Dự án này, gửi kèm văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định./. 
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