
 

 

 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  1001 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích 

Chùa Hoa Lâm, xã Đức Lâm 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ 

      

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 3245/UBND-VH 

ngày 30/9/2019 của UBND huyện Đức Thọ về việc để nghị Thẩm định Hồ sơ tôn 

tạo chống xuống cấp di tích LS-VH Chùa Hoa Lâm, xã Đức Lâm  sau khi kiểm 

tra hồ sơ thiết kế gửi kèm theo và hiện trạng thực tế tại di tích, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

Do Hồ sơ thiết kế được lập còn sơ sài, chưa đảm bảo các yêu cầu về tu bổ, 

tôn tạo di tích (Hồ sơ thiếu bản Thuyết minh Báo cáo KT-KT, chưa thể hiện 

phương án tu bổ, phần Dự toán còn thủ công.v.v.), vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đề nghị UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo UBND xã Đức Lâm thuê đơn 

vị tư vấn có đủ năng lực để lập lại Hồ sơ thiết kế, Báo cáo KT-KT, Thuyết minh. 

Lưu ý: Quá trình thi công tu bổ Chùa Hoa Lâm, yêu cầu phải lựa chọn đơn 

vị có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện hành nghề theo quy định. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND huyện Đức Thọ 

biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Phòng VH-TT huyện Đức Thọ; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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