Thc hin k hoch giám sát, oàn giám sát chuyên ca Thng trc HND tnh v
"Công tác qun lý các di sn vn hóa trên a bàn tnh" va t chc giám sát trên a
bàn th xã Hng Lnh. ng chí Trn Quang Tun – Phó Bí th Th y, Ch tch UBND
th xã d làm vic vi oàn. Cùng d có i din Thng trc HND, các phòng, ban,
ngành liên quan.

Ti cuc giám sát. oàn giám sát ã i kho sát trc tip và làm vic vi các Ban qun lý các
di tích: n C phng Trung Lng; Chùa Hang phng Bc Hng, n Th Song Trng xã c
Thun. Sau khi i kho sát và làm vic vi c s, oàn làm vic vi UBND th xã
Theo báo cáo, trên a bàn th xã Hng Lnh hin có 29 di tích, trong ó có 03 di tích
c công nhn là di tích cp quc gia, 16 di tích c công nhn là di tích Lch s - Vn hóa
cp tnh và 10 di tích ã c kim kê, lp h s ngh công nhn. Trong s các di tích trên,
có nhiu di tích vn hóa c bit nh, chùa Thiên Tng c xp là "Hoan Châu Nh danh
thng"; Khu di tích Lch s - Vn hóa Chùa i Hùng là im duy nht ca hai tnh Ngh An
và Hà Tnh th c Thy t Kinh Dng Vng và các Vua Hùng. i vi vn hóa phi vt th hin ti
toàn th xã có 6 câu lc b dân ca, Ví, Gim Ngh Tnh thuc 6 n v phng, xã; 01 i hát
Sc Bùa ca xã Thun Lc (ch hot ng nhân dp l, Tt c truyn). Công tác qun lý di sn c
quan tâm, th hin qua công tác ban hành các vn bn ch o qun lý, trùng tu, tôn to
di tích trên a bàn; xây dng các k hoch t chc tt các l hi truyn thng, duy trì và phát
huy tt các câu lc b Dân ca, Ví, Gim Ngh Tnh, hát Sc Bùa…Hng dn, ch o lp h s
quy hoch chi tit các di tích: Khu di tích i Hùng, chùa Thiên Tng, chùa Long àm,
di tích danh thng Chùa Hang…. c bit, th xã Hng Lnh ã thc hin khá tt công tác
khôi phc, bo tn, vn ng, kêu gi thành các nhà ho tâm óng góp kinh phí cho công
vic tôn to, phc dng các di tích vi tng s tin hàng chc t ng
Ti cuc giám sát, bên cnh ch rõ các kt qu t c, các thành viên oàn giám sát cng ã
nêu lên mt s tn ti, hn ch nh: B máy làm công tác qun lý di sn ti mt s xã, phng
trên a bàn tuy ã c b trí biên ch song cht lng hot ng cha tng xng; công tác bo tn,
phát huy các giá tr di sn vn hóa gn vi phát trin du lch cha phát huy hiu qu; công
tác bo tn và phát huy các giá tr di sn vn hóa phi vt th cha có chiu sâu, cha to c
sc lan ta mnh m, cht lng hot ng ca mt s Câu lc b Dân ca, Ví, Gim Ngh Tnh cha
thu hút c nhiu thành viên tham gia…
Kt lun cuc làm vic, Trng oàn giám sát, Trng ban Pháp ch HND tnh Nguyn Trng
Nhiu ã ghi nhn nhng kt qu ca Th xã Hng Lnh trong công tác qun lý, bo tn và
phát huy các giá tr di tích lch s - vn hóa. vic qun lý di tích c tt hn, ng chí ngh
trong thi gian ti, UBND Th xã cn sm tham mu cho a phng xây dng k hoch qun
lý, bo tn, phát huy mt cách bài bn. Tp trung gii quyt nhng vng mc v t ai thc hin

u t hoàn chnh h thng khuôn viên ca Chùa Hang và n C. y mnh công tác tuyên
truyn vi nhiu hình thc a dng nâng cao nhn thc ca cp u, chính quyn và nhân dân
a phng v công tác qun lý, bo tn, phát huy giá tr các di sn vn hoá trên a bàn…
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