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Ngày 9/1, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến
thăm, làm việc với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Đồng thời,
khảo sát thực tế khu vực khai quật tại gò Sáu Thuận, chùa Linh Sơn và tham quan Nhà trưng
bày văn hóa Óc Eo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Quản lý Di tích văn
hóa Óc Eo phối hợp các ngành chức năng sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo
và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê. UBND huyện Thoại Sơn cần nắm
bắt nguyện vọng của người dân, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận
với quy hoạch. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các ngành chức năng khai quật tại
các di tích. Ngoài ra, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành sớm hoàn thành hồ sơ Khu
di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận Di sản văn
hóa thế giới…

Hiện tại, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã khoanh vùng lõi để thu hồi đất, với diện
tích 14.700 m 2 (giai đoạn 1) và 123.300 m2 diện tích mở rộng (giai đoạn 2), gồm 8 điểm di tích:
Gò Sáu Thuận, Linh Sơn Bắc, Linh Sơn Nam, gò Út Trạnh, gò Óc Eo, gò Giồng Cát, gò Giồng
Trôm, Lung Lớn. Đến nay, đang tiến hành khai quật tại 3 điểm di tích (gò Sáu Thuận, chùa Linh
Sơn và Linh Sơn Bắc). Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đang tích cực phối hợp với các bộ,
ngành liên quan thực hiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc
gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê; xây dựng hồ sơ Khu di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo Ba Thê trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới; đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thành lập Bảo tàng Văn hóa Óc Eo…
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