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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:1202 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích  

Đền Nủi Cầu, 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 107a/TTr-UBND 

ngày 04/9/2018 của UBND xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà về việc xin chủ 

trương tôn tạo di tích LS-VH Đền Nủi Cầu, 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 Nủi Cầu, xã Thạch Tân; 

hạng mục: Nhà chờ (Nhà soạn lễ) như đề xuất của UBND xã Thạch Tân tại Văn 

bản nêu trên. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thi công do Chi nhánh 1, Công ty 

TNHH tư vấn Hội xây dựng Hà Tĩnh lập, đảm bảo các yêu cầu về tu bổ, tôn tạo 

di tích, 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. 

- Bổ sung bản vẽ tổng thể mặt bằng hiện trạng khuôn viên di tích và Hồ 

sơ thiết kế Bản vẽ KT-KT. 

- Thay đổi hệ thống cửa đi (như trong hồ sơ thiết kế) bằng hệ thống cửa 

“thượng song hạ bản”. 

- Đề nghị UBND xã Thạch Tân nghiên cứu, bổ sung xây dựng thêm bảng 

hoặc bia dẫn tích; trồng thêm cây xanh; quan tâm, lưu ý đến công trình và công 

tác vệ sinh tại di tích.  

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 

các di tích năm 2018 và huy động kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp 

pháp khác.  
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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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