
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:  722 /SVHTTDL-DSVH 

V/v điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 

thực hiện Dự án Thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển Hà Tĩnh 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Tĩnh, ngày  30  tháng 7 năm 2018 

 
Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã:  

Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên,  

huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh 

 
 
 

Thực hiện Văn bản số 2016/STNMT-CCBĐ ngày 24/7/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Tĩnh về việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu thực 

hiện Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Hà Tĩnh, trong đó có nội dung 

về thu thập thông tin, dữ liệu về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa: các khu 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo vệ cảnh quan (có văn 

bản kèm theo), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa - 

Thông tin các huyện, thị xã: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, 

huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh giúp đỡ, điều tra và cung cấp một số thông tin 

theo nội dung sau (có biểu mẫu kèm theo). 

Nhận được văn bản, đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị 

xã quan tâm, triển khai thực hiện, gửi kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trước ngày 3/8/2018; emai: tunglinhvhht@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Phòng Quản lý DSVH;  
- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                    Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tunglinhvhht@gmail.com


BẢNG ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ 

CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN, DI SẢN VĂN HÓA VEN BIỂN HÀ TĨNH 

(Kèm theo công văn số 722 ngày 30/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

TT Tên di sản Địa điểm Đặc điểm Hiện trạng Ghi chú 

 VD: Đền….    Chưa/đã xếp hạng 

 VD: Giếng…     

 VD: Danh thắng…     

      

      
 

Một số lưu ý:  

- Phạm vi thống kê các di sản, di tích cách bờ biển đến khoảng 300m. 

- Các di sản được thống kê gồm: di tích, danh thắng, địa điểm, địa vật có liên quan đến văn hóa - lịch sử. 

 

                                                                                                        PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN 
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