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               UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH 

 

              Số: 1014 /SVHTTDL-VP 
V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát 

việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và thực hiện nội dung chất vấn 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

       Hà Tĩnh, ngày 11  tháng 10 năm 2018 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện công văn số 6114/UBND-TH1  ngày 03/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch báo cáo như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của cử tri, nội 

dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện: 

- Số nội dung đã giải quyết: 06 nội dung 

1. Các nội dung giải trình, cung cấp thông tin 

- Kiến nghị cử tri: 04 nội dung gồm: 

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII:   

- Đề nghị xem xét việc tôn tạo, trùng tu di tích cách mạng núi Cơm, Cây 

đa Gia Lách, Bến phà Bến Thủy tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Cử tri 

huyện Nghi Xuân).  

Đã ban hành văn bản trả lời  số 651/SVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 7 

năm 2018. 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII: 

- Quy hoạch các khu di tích lịch sử văn hoá Đại Hùng, Chùa Thiên 

Tượng, chùa Long Đàm, Chùa Hang và Đền Cả (phường Trung Lương), đồng 

thời, có chính sách, ưu tiên phát triển du lịch danh lam thắng cảnh núi Hồng - 

Sông Lam gắn tâm linh tại Hồng Lĩnh (Cử tri thị xã Hồng Lĩnh). 

- Cho lập quy hoạch và đầu tư xây dựng Làng văn hóa du lịch Trường 

Lưu (Cử tri huyện Can Lộc). 

- Quan tâm tôn tạo, khôi phục lại các di tích cách mạng núi Cơm, Cây đa 

Gia Lách, Bến phà Bến Thủy tại Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, đồng thời 

đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm tại đây; ưu tiên đầu tư xây dựng một số hạng 

mục tại di tích Nguyễn Công Trứ, Đền Xứ (Đền tổ sư Ca Trù); sớm triển khai 

thực hiện dự án Bảo tồn và phát huy Khu di tích văn hóa cấp Quốc gia đặc biệt 

danh nhân văn hóa thế giới Đại thi hào Nguyễn Du (Cử tri huyện Nghi Xuân). 

Đã ban hành văn bản trả lời số 651/SVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 7 

năm 2018. 
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- Thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu tại HĐND tỉnh: 02 nội 

dung, gồm: 

- Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVII:  Thực trạng 

cấp phép và quản lý dịch vụ Karaoke trên địa bàn. Công tác kiểm tra, đảm bảo 

an toàn, phòng chống cháy. 

Đã ban hành văn bản trả lời số 551/SVHTTDL – VP ngày 08 tháng 6 năm 2018. 

- Trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khoá XVII: Kết quả công 

tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng 

trên địa bàn; những tồn tại, hạn chế và giải pháp sắp tới.  

Đã ban hành văn bản số trả lời  số 92/BC – SVHTTDL ngày 16 tháng 7 

năm 2018. 

 III Những kiến nghị, đề xuất: không 

Trên đây là báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

kính đề nghị UBND tỉnh tổng hợp. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TH. 

Gửi Bản giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

 Nguyễn Cảnh Thụy 
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