
 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 571 /SVHTTDL-DSVH 

V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng 

Di tích Làng K130, xã Tiến Lộc 

huyện Can Lộc 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  13  tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 

 Di tích lịch sử Làng K130 xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 57/2006/BVHTT ngày 

29/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch). 

 Kể từ ngày được xếp hạng đến nay, di tích Làng K130 vẫn chưa được 

đầu tư xây dựng, đang phải sử dụng duy nhất Hội quán Làng K130, xã Tiến 

Lộc để làm nhà truyền thống của di tích. 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1635/UBND-XD ngày 

02/4/2018 về việc đầu tư di tích lịch sử Làng K130, UBND huyện Can Lộc đã 

thuê tư vấn lập Quy hoạch tổng thể xây dựng các hạng mục công trình. 

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2014 của Chính phủ về 

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trên cơ sở 

đề xuất của UBND huyện Can Lộc tại Văn bản số 968/UBND-QLDA ngày 

12/6/2018 về việc xin thỏa thuận chủ trương đầu tư, thống nhất quy hoạch Dự 

án di tích Làng K130, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất và kính đề 

nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, 

cho chủ trương đầu tư, nâng cấp di tích lịch sử Làng K130 để địa phương triển 

khai thực hiện (có Quy hoạch tổng thể kèm theo). 

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đồng ý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- UBND huyện Can Lộc (để biết); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 
Nguyễn Cảnh Thụy 

 

 



 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:        /UBND-VX 

V/v xin chủ trương đầu tư  

xây dựng di tích Làng K130, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

 (Dự thảo) 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

                    

                Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2018 

 
Kính gửi: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Di tích lịch sử Làng K130 xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 57/2006/BVHTT ngày 

29/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch). 

 Kể từ ngày được xếp hạng đến nay, di tích Làng K130 vẫn chưa được 

đầu tư xây dựng, đang phải sử dụng duy nhất Hội quán Làng K130, xã Tiến 

Lộc để làm nhà truyền thống của di tích. 

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích, căn cứ Nghị định số 

70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2014 của Chính phủ về Quy định thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện 

Can Lộc tại Văn bản số 968/UBND-QLDA ngày 12/6/2018 về việc xin thỏa 

thuận chủ trương đầu tư, thống nhất quy hoạch Dự án di tích Làng K130, để 

xuất của           Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tại Văn bản số 

571/SVHTTDL-DSVH ngày 13/6/2018 về việc xin chủ trương đầu tư xây 

dựng di tích Làng K130, xã Tiến Lộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, đồng ý chủ trương đầu tư, nâng cấp 

Khu di tích lịch sử Làng K130 để địa phương triển khai thực hiện (có Quy 

hoạch tổng thể kèm theo). 

Kính mong được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở KH-ĐT (để biết); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để biết); 

- UBND huyện Can Lộc (để biết); 

- Chánh VP, PVP UBND tỉnh; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 



 

- Lưu: VT, VX.  

 

 

Đặng Quốc Vinh 
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