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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  580 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích Đào Văn Lân 

xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 18  tháng 6 năm 2018 

 
      Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Kỳ Anh; 

- UBND xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh. 

 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 27/TTr-UBND 

ngày 22/5/2018 của UBND xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh về việc xin thẩm định 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Di tích Nhà thờ Đào Văn Lân, qua xem xét 

Hồ sơ thiết kế kèm theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Về tổng thể: Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật thi công công trình Tu bổ, tôn tạo 

di tích Nhà thờ Đào Văn Lân, xã Kỳ Khang do Công ty TNHH Tư vấn và xây 

dựng công trình tâm linh; địa chỉ: số 16 đường Nguyễn Hữu Thái, khối phố 5, 

phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh lập, đảm bảo các yêu cầu 

về tu bổ, tôn tạo di tích. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý thỏa thuận 

chủ trương cho triển khai thực hiện. 

2. Đề nghị chủ đầu tư lưu ý một số nội dung: 

- Tại Bản thuyết minh công trình, đề nghị thay thế Quyết định số 

05/2003/QĐ-BVHTT ngày 01/04/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban 

hành Quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh; Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/04/2004 của Bộ Văn hóa - 

Thông tin về việc ban hành định mức dự toán bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh bằng các văn bản sau:  

+ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ 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. 

+ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số nội dung về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích. 

+ Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản. tu bổ, phục hồi di tích. 

- Dịch chuyển vị hai Điện thờ phía sau Thượng điện nhằm tránh đối diện 

với cửa đi.  
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- Không làm tam cấp toàn bộ thềm nhà hạ điện mà chỉ làm hai bên phải, 

trái (trừ gian giữa hạ điện); không bố trí hệ thống quạt trần trong di tích. 

- Tại bản vẽ KT 03, đề nghị sửa lại: “Mặt đứng bên Điện thờ” thay “Mặt 

đứng bên long đình”.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND xã Kỳ Khang, 

huyện Kỳ Anh biết, triển khai thực hiện; đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện Kỳ Anh theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- UBND huyện Kỳ Anh (để biết và chỉ đạo); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Kỳ Anh; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

           Đã ký 
 

 
Nguyễn Cảnh Thụy 
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