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          Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng  4  năm 2019 

V/v công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống kè 

Hộ Thành hào mặt Nam Kinh thành Huế   

                        

                Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế 

     

 UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 247/BC-BTDT ngày 12 tháng 4 năm 

2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế về việc thông tin liên quan công 

tác tu bổ hệ thống kè hộ thành hào mặt Nam Kinh thành Huế; về vấn đề này, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế khẩn trương rà soát toàn bộ 

hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế, quá trình quản lý giám sát, thi công hạng mục kè hộ 

thành hào thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế để 

đánh giá, xác định cụ thể các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác tu bổ, 

tôn tạo đoạn kè vừa triển khai (từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài); trên cơ 

sở đó xác định, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, có biện pháp 

chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên, không để xảy ra trường hợp 

tương tự. Đồng thời rà soát, tiếp thu các ý kiến của các tổ chức, cá nhân để 

nghiên cứu kỹ các giải pháp thực hiện các đoạn kè tiếp theo đảm bảo tính khoa 

học, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về xây dựng và bảo tồn di sản 

văn hóa và các ý kiến thẩm định về thiết kế dự án của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung trên 

trước khi triển khai các công việc tiếp theo. 

 UBND tỉnh thông báo để Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh; 

- Sở: VH&TT, XD; 

- VP: LĐ và CV: VH, ĐTXD; 

- Lưu: VT, XDCB. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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