
 

 

            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:  615 /SVHTTDL-DSVH 

V/v tu sửa nhà thờ Trần Đăng Như 

xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Tĩnh, ngày   03 tháng 7 năm 2019 

 

     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ; 

- UBND xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ; 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 2029/UBND-VH 

ngày 26/6/2019 của UBND huyện Đức Thọ về việc nâng cấp di tích Lịch sử - 

văn hóa Nhà thờ Trần Đăng Như, xã Trung Lễ (có Tờ trình đề xuất của ông Trần 

Văn Kính, đại diện Hội đồng gia tộc kèm theo), Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý việc nâng cấp, sửa chữa Nhà thờ Trần Đăng Như như đề xuất 

của UBND huyện Đức Thọ và Hội đồng gia tộc (chủ sở hữu di tích) tại các Văn 

bản nêu trên. Các nội dung đề xuất tu sửa là cần thiết, đảm bảo các yêu cầu về 

kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích. 

2. Một số nội dung cần lưu ý: 

- Trước khi hạ giải cần chụp ảnh hiện trạng toàn bộ các hạng mục tu sửa 

để có cơ sở so sánh, đối chiếu, làm căn cứ phục hồi các chi tiết gốc của di tích. 

Cố gắng lưu giữ tốt đa các vật liệu, cấu kiện, hoa văn… có giá trị về mặt lịch sử, 

văn hóa, mỹ thuật… của di tích. 

- Về kinh phí: Đề nghị huy động xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp 

khác để thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, tham mưu hỗ 

trợ ngân sách tỉnh khi có điều kiện. 

Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ kiểm tra, chỉ đạo địa 

phương và Hội đồng gia tộc trong quá trình triển khai thực hiện. Nếu có khó 

khăn phát sinh, báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng 

dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Phòng VH-TT huyện Đức Thọ; 

- UBND xã Trung Lễ (để th/hiện); 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Đã ký 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 



 

 

 


		2019-07-03T09:38:00+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




