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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 1201/SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích  

Đền thờ Trần Mậu, xã Thạch Tân 

huyện Thạch Hà 

 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 xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà. 

 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 108a/TTr-UBND 

ngày 06/9/2018 của UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà về việc xin chủ 

trương tôn tạo di tích LS-VH Đền thờ Trần Mậu, 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 tu bổ, tôn tạo Đền thờ Trần Mậu, xã Thạch 

Tân; hạng mục: Nhà Trung điện như đề xuất của UBND xã Thạch Tân 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: 

- Về cơ sở lập hồ sơ Báo cáo KT-KT, đề nghị bổ sung Thông tư số 

18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số nội dung về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

- Phần Thuyết minh dự toán, đề nghị bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-

BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản tu bổ, 

phục hồi di tích. 

- Nghiên cứu không để trống mặt trước và mặt sau của nhà Trung điện, 

thay vào đó nên xây dựng hệ thống cửa đi (3 cửa trước), cửa hậu (2 cửa sau của 

2 gian hai bên); xây bức tường nối giữa Thượng điện và Trung điện nhằm tạo sự 

khép kín cho di tích. Cửa đi, cửa nách thiết kế theo kiểu “thượng song hạ bản”. 

- Không trổ cửa nách hai bên tường hồi của nhà Trung điện.  

- Không xây dựng hạng mục tả vu, hữu vu (số 4) như trong hồ sơ bản vẽ 

thiết kế mà nên đặt 01 lư hương lớn phía trước Thượng điện. 

3. Về kinh phí: Sử dụng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 2077/QĐ-

UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về cấp kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo 
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các di tích năm 2018 và huy động kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp 

pháp khác.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận, thẩm định để 

UBND xã Thạch Tân biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- UBND huyện Thạch Hà (để biết và chỉ đạo); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Thạch Hà (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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