
1 

 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 1157 /SVHTTDL-DSVH 

V/v kiểm tra công tác quản lý di tích 

tại huyện Nghi Xuân 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo 

tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Nghi Xuân nhằm triển khai thực 

hiện một số nội dung theo Thông báo số 949-TB/TU ngày 30/8/2019 của 

Thường trực Tỉnh ủy về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân: 

 1. Nội dung kiểm tra: Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích của huyện Nghi Xuân. 

 2. Thời gian: Ngày 20/11, ngày 21/11/2019, cụ thể như sau: 

 Từ 14h30' – 17h00' ngày 20/11/2019: Kiểm tra và làm việc tại Đền Chợ 

Củi, xã Xuân Hồng. 

 Từ 7h30' – 11h30' ngày 21/11/2019: Kiểm tra tại các di tích: Quần thể di 

tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Da Lách và Mố cầu phao Bến Thuỷ, 

Chùa Thanh Lương, Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ, Đình Hội Thống, Di chỉ 

khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi, Đền thờ Nguyễn Xí (Có lịch trình cụ thể kèm 

theo). 

 Từ 14h00 – 17h00 ngày 21/11/2019: Làm việc với UBND huyện Nghi Xuân 

về công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn huyện. 

 3. Thành phần mời dự kiểm tra, làm việc:  

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban VHXH-HĐND: Kính mời lãnh đạo Ban 

và cán bộ phụ trách cùng tham gia làm việc với Đoàn.  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lãnh đạo Sở, đại diện các phòng Quản 

lý DSVH, Thanh tra, Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình, Văn phòng. 

 - UBND huyện Nghi Xuân: Lãnh đạo UBND huyện và các phòng, đơn vị 

liên quan, Ban quản lý di tích được kiểm tra (Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông 

tin huyện Nghi Xuân tin mời). 
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 Để phục vụ công tác kiểm tra, đề nghị UBND huyện Nghi Xuân thông 

báo thời gian, nội dung kiểm tra đối với các di tích; trực tiếp báo cáo công tác 

quản lý, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích từ năm 2016 đến 

năm 2019 trên địa bàn huyện tại buổi làm việc; bố trí địa điểm và các điều kiện 

để phục vụ làm việc… 

 Công văn này thay cho giấy mời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính 

mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban VHXH-HĐND cùng dự kiểm tra và làm việc; 

đề nghị UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Tỉnh ủy (để b/c); 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Phòng VH-TT huyện Nghi Xuân; 

- Chánh, Phó VP Sở; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH  

KIỂM TRA DI TÍCH TẠI HUYỆN NGHI XUÂN 
 

 

 Ngày 20/11/2019 

Từ 14h30' - 17h00': Kiểm tra và làm việc tại Đền Chợ Củi. 

Ngày 21/11/2019 

 - 8h00' – 8h30': Quần thể di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Da 

Lách và Mố cầu phao Bến Thuỷ. 

 - 8h40' – 9h00': Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi. 

- 9h15' – 9h45': Chùa Thanh Lương. 

 - 10h00' – 10h30': Khu lưu niệm Nguyễn Công Trứ 

- 10h45' – 11h30': Đình Hội Thống và Đền thờ Nguyễn Xí. 

 Lưu ý: Tùy vào thời gian làm việc, lịch trình kiểm tra có thể được điều 

chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện thực tế kiểm tra. 
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