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trình UNESCO công nhận là di sản thế giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 26 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
UBND tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 1465/UBND-VX1 ngày
15/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tham gia, góp ý thống nhất dự
thảo Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử
(Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế
giới. Sau khi nghiên cứu dự thảo, UBND tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch xây dựng Hồ sơ khoa
học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương)
trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. UBND tỉnh Hải Dương góp ý một số
nội dung sau:
1. Tại trang 1: Nội dung 1. Phạm vi nghiên cứu lập hồ sơ: “4. Quần thể
Côn Sơn - Kiếp Bạc - chùa Thanh Mai thuộc tỉnh Hải Dương”
Đề nghị sửa thành: “Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai
thuộc tỉnh Hải Dương”.
2. Tại trang 5: Nội dung: “1. Kinh phí Hồ sơ từ nguồn ngân sách do 3 tỉnh
Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương đóng góp, tỷ lệ đóng góp theo nội dung
biên bản cuộc họp thống nhất giữa UBND 3 tỉnh ngày 17/9/2019 và các nguồn
huy động hợp pháp khác”.
Đề nghị sửa lại: “ngày 17/9/2019” thành: “ngày 17/9/2020”.
3. Tại trang 6: Nội dung: “3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan
thuộc UBND 3 phối hợp chặt chẽ với SVHTT/SVHTTDL 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc
Giang, Hải Dương trong quá trình triển khai xây dựng hồ sơ để đạt hiệu quả”.
Đề nghị sửa thành: “Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thuộc 3 tỉnh
Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa - Thể
thao/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 3 tỉnh trong quá trình triển khai xây
dựng hồ sơ, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả”.
UBND tỉnh Hải Dương trân trọng có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Ninh
tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ô. Hùng);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh (Ô. Khanh);
- Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, KGVX, H.(10).
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