
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 574 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu bổ, tôn tạo di tích 

Nhà thờ Lê Dụ, xã Trung Lễ,  

huyện Đức Thọ  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày  19 tháng 6 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ 

 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 36/CV-UBND 

ngày 12/6/2019 của UBND xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ về việc đề nghị thẩm 

định, cho ý kiến chấp thuận hồ sơ Báo cáo KT-KT tu bổ, tôn tạo di tích LS-VH 

Nhà thờ Lê Dụ, qua kiểm tra, xem xét hồ sơ kèm theo, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch có ý kiến như sau: 

Đồng ý việc tu bổ, tôn tạo di tích LS-VH Nhà thờ Lê Dụ như đề xuất của 

UBND xã Trung Lễ và Hồ sơ thiết kế kèm theo. Hồ sơ do Công ty cổ phần xây 

dựng tổng hợp 268 (địa chỉ: ngõ 5, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc 

Hà, Thành phố Hà Tĩnh) lập, đảm bảo các yêu cầu về tu bổ, tôn tạo di tích.  

Một số nội dung góp ý bổ sung: 

- Đề nghị bổ sung phần thuyết minh và dự toán kinh phí công trình vào 

nội dung Hồ sơ thiết kế, báo cáo KT-KT theo quy định. 

- Trên cổng chính ghi đúng theo tên di tích đã được xếp hạng: NHÀ THỜ 

LÊ DỤ (không ghi NHÀ THỜ CHI HỌ LÊ CÔNG). 

- Phần bậc cấp của thềm nhà thờ chính: đề nghị chỉ làm hai bên phải, trái 

(trừ gian giữa).   

- Về nguồn vốn: Huy động kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp 

pháp khác để triển khai thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, 

tham mưu hỗ trợ kinh phí khi có điều kiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Đức Tho (để biết và chỉ đạo); 

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

- Phòng VH-TT huyện Đức Thọ; 

- Lưu: VT, DSVH. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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