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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  22 tháng 11 năm 2019 

    
 

      Kính gửi: UBND xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh. 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 55/CV-UBND 

ngày 15/10/2019 của UBND xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh về việc xin ý kiến đề 

xuất chủ trương xây dựng điểm chứng tích lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng 

cộng sản đầu tiên của xã Kỳ Ninh (có Văn bản kèm theo), về việc này, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Đồng tình, ủng hộ chủ trương xây dựng điểm chứng tích lịch sử nơi 

thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của xã Kỳ Ninh như đề xuất của địa 

phuong tại Văn bản nêu trên.  

2. Đề nghị UBND xã Kỳ Ninh báo cáo UBND thị xã Kỳ Anh, các cơ quan 

liên quan và thực hiện các thủ tục về cấp đất, thủ tục về xây dựng công trình 

theo quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cho ý kiến (khi 

có đề xuất) về hồ sơ thiết kế nhằm đảm bảo về mặt kiến trúc, thẩm mỹ, cảnh 

quan…  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND xã Kỳ Ninh biết, 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Phòng VH-TT thị xã Kỳ Anh; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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