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     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân; 

    - UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. 

 

 Thực hiện Văn bản số 3917/UBND-TH1 ngày 3/7/2018 của UBND tỉnh 

về việc giao xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Nghi Xuân gửi tới 

kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó có nội dung: “Đề nghị tỉnh 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…”, về nội dung này, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến với UBND huyện Nghi Xuân như sau: 

Di tích Núi Cơm, chùa Phong Phạn, Cây đa Gia Lách và Mố cầu phao 

Bến Thuỷ được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 

09/01/2008 của UBND tỉnh, qua kiểm tra thực tế tại di tích, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch nhận thấy một số hạng mục tại đây đã và đang bị xuống cấp (đặc 

biệt là tại di tích Núi Cơm); công tác quản lý, bảo vệ di tích chưa được quan tâm 

chu đáo, tuyến đường giao thông đi vào di tích hư hỏng nhiều chỗ; di tích chưa 

phát huy hết giá trị lịch sử - văn hóa… 

Để khắc phục tình trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo, hỗ trợ UBND thị trấn Xuân An triển khai một 

số nội dung sau: 

- Thành lập (hoặc kiện toàn) lại Ban quản lý Khu di tích; bố trí thủ nhang, 

thủ từ tại di tích Núi Cơm; bố trí người chăm sóc, vệ sinh tại Cây đa Gia Lách 

và Mố cầu phao Bến Thuỷ; bổ sung Đền Cả (chưa xếp hạng di tích) vào quần 

thể di tích để quản lý và bảo vệ tốt hơn. 

- Có kế hoạch đầu tư xây dựng một số biển dẫn tích và tăng cường công 

tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút nhân dân và du khách đến với Khu di 

tích. 

- Thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể Khu di tích để có kế hoạch 

trùng tu, xây dựng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Khu di tích. 

- Tuyến đường giao thông từ Đền Cả đi qua Cây đa Gia Lách, chùa Phong 

Phạn, Núi Cơm và Mố cầu phao Bến Thuỷ hiện đã xuống cấp và chưa được đặt 



tên, vì vậy, đề nghị UBND huyện cần chỉ đạo tu sửa, nâng cấp và đề xuất đặt tên 

cho tuyến đường này, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách khi tham 

gia giao thông. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND huyện Nghi Xuân 

biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Nghi Xuân (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 
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