
UBND TỈNH HÀ TĨNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:  1098/SVHTTDL-DSVH           Hà Tĩnh, ngày  5  tháng 11  năm 

2019 
     V/v thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo  

    nhà thờ Lê Đăng Ái, xã Đức Nhân. 

 

   

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3568/UBND –

VHTT  ngày 01/11/2019 của UBND huyện Đức Thọ về việc đề nghị thẩm định hồ 

sơ tôn tạo di tích nhà thờ Lê Đăng Ái, xã Đức Nhân. Sau khi xem xét, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

 Thỏa thuận hồ sơ tiên lượng dự toán và bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công tu 

bổ di tích nhà thờ Lê Đăng Ái do Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng quy hoạch 

Miền Trung lập. Công tác khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng và phương án thi 

công đảm bảo yêu cầu về tu bổ, tôn tạo di tích. 

 Lưu ý bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung sau: 

- Về hồ sơ: Bổ sung phần thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xác định sự 

cần thiết phải đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; các căn cứ pháp lý như: Luật di sản văn 

hóa sửa đổi năm 2009; Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính 

phủ quy định về thẩm quyền trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa; 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. 

-  Về phương án thiết kế: Lùi nhà hóa hương vào sát góc phải thượng điện; 

dịch chuyển tắc môn ra phía trước cách cổng chính 2,5 mét nhằm tạo không gian 

cho việc hành lễ; lựa chọn linh vật rồng chầu mặt nguyệt trên vì nóc thay thế cho 

biểu tượng trụ vuông chầu mặt nguyệt. 

-  Về nguồn vốn: Huy động xã hội hóa và nguồn kinh phí chống xuống cấp di 

tích tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

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

chỉ đạo các cơ quan liên quan, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai thực hiện 

theo đúng quy định pháp luật hiện hành./. 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, P.GĐ phụ trách; 

- Phòng VHTT h. Đức Thọ; 

- Ban quản lý di tích Lê Đăng Ái; 

- Lưu VT, DSVH; 

- Gửi VB giấy + điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                            Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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