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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  1223 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích  

Tống Tất Thắng, xã Sơn Hòa 

huyện Hương Sơn 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 
Kính gửi:  

      - Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn; 

      - UBND xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn. 

 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 1361/UBND-

VHTT ngày 06/11/2018 của UBND huyện Hương Sơn về việc đề nghị thỏa 

thuận chủ trương tu bổ di tích Nhà thờ Họ Tống, xã Sơn Hòa, qua xem xét Hồ 

sơ thiết kế kèm theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thỏa thuận chủ trương và cho triển khai thực hiện việc tu bổ, 

tôn tạo di tích Nhà thờ Họ Tống (Nhà thờ Tống Tất Thắng), xã Sơn Hòa như đề 

xuất của UBND huyện Hương Sơn tại văn bản nêu trên. 

2. Đề nghị UBND huyện Hương Sơn chỉ đạo chủ đầu tư một số nội dung: 

- Về tên gọi di tích: Đề nghị thay đổi tên gọi “Nhà thờ Họ Tống” bằng 

“Nhà thờ Tống Tất Thắng” theo đúng tên gọi trong hồ sơ di tích.  

- Tại Bản thuyết minh Báo cáo KT-KT, bổ sung các văn bản:  

+ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;  

+ 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;  

+ 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. 

- Sử dụng gạch bát cổ hoặc gạch đất nung màu đỏ (gạch lát COTTO Hạ 

Long) để lát nền các hạng mục được tu bổ, tôn tạo (không sử dụng gạch 

CERAMIC hoặc các loại gạch nhập ngoại khác). 

- Không ốp tường, trụ, cột… bằng gạch như phương án trong hồ sơ thiết 

kế Báo cáo KT - KT.  
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND huyện Hương Sơn, 

UBND xã Sơn Hòa biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Hương Sơn; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 
 

 
Nguyễn Cảnh Thụy 
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