
 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 1200 /SVHTTDL-DSVH 

V/v cải tạo, sửa chữa di tích  

Miếu Đôi, phường Thạch Quý 

Thành phố Hà Tĩnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  28 tháng 11 năm 2018 

 
      Kính gửi: UBND phường Thạch Qúy, thành phố Hà Tĩnh. 

 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 90/UBND ngày 

16/11/2018 của UBND phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh về việc xin chủ 

cải tạo, sửa chữa di tích LS-VH Miếu Đôi, qua xem xét Hồ sơ thiết kế kèm theo, 

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

1. Về chủ trương: Đồng ý việc sửa chữa, tôn tạo di tích Miếu Đôi như đề 

xuất của UBND phường Thạch Quý tại Văn bản nêu trên. Hồ sơ Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật thi công do Công ty cổ phần 159 Hà Tĩnh, địa chỉ: số 394, đường Hà 

Huy Tập, phường Hà Huy Tập lập, đảm bảo các yêu cầu về tu bổ, tôn tạo di tích, 

các hạng mục quy hoạch hợp lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý thẩm 

định hồ sơ để Chủ đầu tư triển khai thực hiện. 

2. Lưu ý Chủ đầu tư một số nội dung: 

- Trước khi sơn lại các am thờ, thượng điện, quét vôi ve di tích…, yêu cầu 

phải chụp ảnh lại toàn bộ các câu đối, hoa văn, đại tự, con giống… (nếu có) để 

làm cơ sở đối chiếu sau khi hoàn thành công việc.  

- Do nội dung sửa chữa, cải tạo đơn giản nên đề nghị địa phương chỉ 

đạo, cho triển khai thực hiện sớm để kịp phục vụ mùa lễ hội năm 2019 và các 

năm tiếp theo. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận để UBND phường 

Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- UBND thành phố Hà Tĩnh (để biết và chỉ đạo); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT thành phố Hà Tĩnh (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 
 

 
Nguyễn Cảnh Thụy 
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