
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 553 /SVHTTDL-DSVH 

V/v xây dựng Cổng vào Khu di tích  

Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

     

 

Thực hiện Văn bản số 6209/UBND-KGVX1 ngày 08/10/2018 của UBND 

tỉnh về việc đầu tư công trình Hệ thống cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; 

Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Chủ đầu tư) đã phối hợp với đơn vị 

tư vấn lập Báo cáo KTKT và dự toán đầu tư xây dựng công trình Cổng vào khu 

di tích Ngã ba Đồng Lộc theo quy định (Hồ sơ dự án đã được Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, các đơn vị liên quan góp ý trực tiếp trong quá trình thiết kế). 

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tại Văn 

bản số 14/TTr-BQL ngày 13/6/2019 về việc thỏa thuận thiết kế dự án đầu tư xây 

dựng công trình Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; Căn cứ Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

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, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có văn bản trình Bộ văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cho ý kiến thỏa thuận thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Cổng 

vào khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để Chủ đầu tư triển khai thực hiện (Có Hồ sơ 

dự án kèm theo). 

Kính mong quan tâm, đồng ý của UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, QL DSVH; 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử; 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 

 
 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số:         /UBND-KGVX 

V/v xây dựng Cổng vào Khu di tích  

Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Hà Tĩnh, ngày      tháng 6 năm 2019 

 

  Kính gửi:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 

6209/UBND-KGVX1 về việc đầu tư công trình Hệ thống cổng vào Khu di tích 

Ngã ba Đồng Lộc.  

Thực hiện chỉ đạo của UBVND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản nêu trên, Ban 

quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Chủ đầu tư) đã phối hợp với đơn vị tư 

vấn lập Báo cáo KTKT và dự toán đầu tư xây dựng công trình Cổng vào khu di 

tích Ngã ba Đồng Lộc theo quy định. 

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tại Văn 

bản số 14/TTr-BQL ngày 13/6/2019, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 

Văn bản số 553/SVHTTDL-DSVH ngày 14/6/2019 về cùng nội dung thỏa thuận 

thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng 

Lộc; Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc 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, UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quan tâm, cho ý kiến thỏa thuận thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Cổng vào khu di 

tích Ngã ba Đồng Lộc để Chủ đầu tư triển khai thực hiện (Có Hồ sơ dự án kèm 

theo). 

Kính mong được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Cục Di sản văn hóa./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở VHTTDL; 

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; 

- Chánh, Phó VP/UB; 

- BQL Khu DT Ngã ba Đồng Lộc; 

- Lưu: VT, VX. 

- Gửi: VB giấy + Điện tử. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 



Đặng Quốc Vinh 
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