
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  588 /SVHTTDL-DSVH 

V/v để nghị xếp hạng di tích quốc gia  

Đển thờ Biện Hoành, xã Cẩm Mỹ 

huyện Cẩm Xuyên 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 20  tháng 6 năm 2018 

      
 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

 

Ngày 28/12/2017, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có công văn số 878/DSVH-DT về việc xét duyệt lại 03 hồ sơ trích ngang di 

tích, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó thỏa thuận cho lập hồ sơ di tích Đền thờ Biện 

Hoành, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét, xếp hạng di tích cấp quốc gia. 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Thông tư 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập hồ sơ 

xếp hạng di tích cấp quốc gia cho Đền thờ Biện Hoành, xã Cẩm Mỹ, huyện 

Cẩm Xuyên theo quy định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị UBND xem xét, ký hồ sơ 

và có văn bản trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc 

gia cho Đền thờ Biện Hoành, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Có hồ sơ kèm 

theo). 

Kính mong được sự quan tâm, đồng ý của UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sơ; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Cẩm Xuyên; 

- Bảo tàng tỉnh; 

- 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 để nghị xếp hạng di tích quốc gia  

Đển thờ Biên Hoành, xã Cẩm Mỹ 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2018 

           (Dự thảo) 

      

Kính gửi:   

     - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

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

 
 

Ngày 28/12/2017, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có công văn số 878/DSVH-DT về việc xét duyệt lại 03 hồ sơ trích ngang di 

tích, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đã thỏa thuận cho lập hồ sơ di tích Đền thờ Biện 

Hoành, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét, xếp hạng di tích cấp quốc gia. 

Hiện nay, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã lập hồ sơ khoa học di tích 

Đền thờ Biện Hoành theo đúng quy định. 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Thông tư 09/2011/TT-

BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về 

nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch xem xét, xếp hạng di tích cấp quốc gia cho Đền thờ Biện Hoành, xã Cẩm 

Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (có hồ sơ di tích kèm theo). 

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND huyện Cẩm Xuyên; 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- Lưu: VT, TH. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 



Đặng Quốc Vinh 
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