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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4019/UBND-KGVX 

ngày 6/7/2018 về việc giao trả lời đề nghị của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn - 

Tiên Điền về việc khôi phục một số hạng mục nằm trong quần thể Khu lưu niệm 

Đại thi hào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

Về khôi phục và tu bổ, tôn tạo các công trình tại Khu Lưu niệm Nguyễn 

Du, ngày 03/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2169/QĐ-TTg 

về phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; ngày 29/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có 

Quyết định số 376/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo các 

di tích gốc gồm: Đình Tiên (đình Xã), chùa Trường Ninh, Mộ và đền thờ La 

Khê hầu Nguyễn Trọng, Đền thờ và mộ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, nhà 

Tư văn 1, nhà Tư văn 2, Lăng Vạn sự, nhà thờ họ Nguyễn… với tổng kinh phí 

đầu tư: 172,988 tỉ đồng, được thực hiện trong 4 năm (2017 - 2020).  

Triển khai thực hiện dự án, ngày 30/10/2017, UBND tỉnh đã có Quyết 

định số 3161/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

công trình tu bổ, tôn tạo các di tích gốc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi 

hào Nguyễn Du giai đoạn 1 (2017 - 2020), giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch làm chủ đầu tư.  

Dự án hiện đã được UBND tỉnh giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện.  

Do các nội dung đề xuất của Gia tộc dòng họ Nguyễn - Tiên Điền trùng 

với các nội dung sẽ được đầu tư, tôn tạo theo chủ trương của Thủ tướng Chính 

phủ và kế hoạch UBND tỉnh nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Gia 

tộc dòng họ Nguyễn - Tiên Điền quan tâm, theo dõi, và tọa mọi điều kiện thuận 

lợi để triển khai thực hiện. 

Về nội dung đề xuất mở lại cổng chính của di tích để phục vụ các hoạt 

động của di tích như trước đây các cụ trong dòng họ đã chọn, lát gạch khuôn 



viên nhà thờ Xuân quận công Nguyễn Nghiễm và đúc tượng đồng Xuân quận 

công Nguyễn Nghiễm, do đây là di tích quốc gia đặc biệt nên phải xin ý kiến và 

phải được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời để dòng họ Nguyễn - Tiên Điền 

biết, theo dõi và triển khai thực hiện./. 
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