
 

 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 505 /SVHTTDL-DSVH 

V/v sửa chữa di tích Đền Cả  

và thành lập CLB bảo tồn hát Văn 

phường Trung Lương, T.xã Hồng Lĩnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  03 tháng 6 năm 2019 

 
     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; 

- UBND phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 671/UBND-VH 

ngày 23/5/2019 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc xin ý kiến sửa chữa di tích 

Đền Cả và thành lập CLB bảo tồn hát Văn tại phường Trung Lương, Sở Văn 

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

1. Về chủ trương: Đồng tình, thống nhất với các nội dung đề xuất của 

UBND thị xã Hồng Lĩnh tại Văn bản nêu trên. Các nội dung đề xuất này là phù 

hợp và cần thiết, vì vậy, đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo UBND 

phường Trung Lương triển khai thực hiện. 

2. Một số nội dung cần lưu ý: 

- Đối với việc sửa chữa di tích Đền Cả: Ngày 17/8/2018, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đã có Văn bản số 799/SVHTTDL-DSVH về việc tu bổ, tôn tạo 

di tích Đền Cả, trong đó đã thỏa thuận các nội dung về tu bổ di tích. Đề nghị 

UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Trung Lương căn cứ nội dung văn bản 

này để triển khai thực hiện đồng bộ; thời gian hoàn thành trước mùa mưa bão 

năm 2019. 

- Đối với việc thành lập CLB bảo tồn hát Văn: Đề nghị UBND thị xã 

Hồng Lĩnh chỉ đạo UBND phường Trung Lương tổ chức thành lập CLB bảo tồn 

hát Văn theo quy trình, thủ tục, phân cấp quản lý tương tự như việc thành lập 

CLB Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của địa phương. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để UBND thị xã Hồng Lĩnh, 

UBND phường Trung Lương biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Phòng VH-TT thị xã Hồng Lĩnh; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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