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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  

ĐỀ CƯƠNG TRƯNG BÀY 

 BẢO TÀNG HÀ TĨNH 

 
Số: 1191 /HĐTĐ 

V/v thẩm định Đề cương nội dung  

trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

 
 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

          
 

Thực hiện Văn bản số 7194/UBND-XD ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh 

về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng 

Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề 

cương nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh (ngày 28/10/2019) và trên cơ sở 

góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định (theo Quyết định số 3262/QĐ-

UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – 

Cơ quan Thường trực của Hội đồng đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát huy giá trị di sản văn hóa (Đơn vị tư vấn) tiếp thu, hoàn thiện Đề cương nội 

dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh, nội dung như sau: 

1. Về tiếp thu góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định và đại biểu 

tham dự cuộc họp. 

Do các ý kiến đều cơ bản đồng tình với phần nội dung đề xuất trưng bày, 

do đó, phần này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát huy giá trị di sản văn hóa thống nhất: 

- Bổ sung, chỉnh sửa lại các thông tin về điều kiện tự nhiên và dân số 

trong Phần mở đầu.  

- Cập nhật thông tin và số liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Hà Tĩnh trong mục “Sự cần thiết xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh”;  

- Chỉnh sửa và cập nhật thông tin mục Tổng quan về Bảo tàng Hà Tĩnh; 

Biên tập, bổ sung để làm rõ hơn ý tưởng trưng bày ở phần “Hà Tĩnh: Bản sắc 

chung và riêng”;  

- Bổ sung mục “Quan điểm thiết kế và xây dựng Bảo tàng”. 

- Về các văn bản pháp lý liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa đã bổ sung, cập nhật 

đầy đủ các văn bản của trung ương, của tỉnh gần đây. 

2. Về kết quả cuộc họp ngày 28/10/2019, có 12/13 thành viên Hội đồng 

đồng ý thông qua Đề cương, 01 thành viên không đồng ý (có 3 thành viên vắng 
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mặt). Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 

đã Kết luận nhất trí Thẩm định, thông qua Đề cương nội dung trưng bày. 

Hiện nay Đề cương nội dung trưng bày đã được hoàn thiện, Hội đồng 

thẩm định kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề cương nội dung trưng 

bày Bảo tàng Hà Tĩnh để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo phù hợp trình 

tự, khoa học (Có Đề cương trưng bày và các văn bản liên quan kèm theo). 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị DSVH;  

- Bảo tàng tỉnh; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. CHỦ TỊCH HĐTĐ  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Bùi Xuân Thập 
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