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            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 706 /SVHTTDL-DSVH 

V/v thiết kế cơ sở dự án  

Khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây 

dựng chợ Giang Đình  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 7 năm 2018 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Văn bản số 1580/SXD-

KTQH ngày 18/7/2018 của Sở Xây dựng về việc xin ý kiến về thiết kế cơ sở 

dự án Khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình của 

Công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang Đình, qua kiểm tra hồ sơ thiết kế gửi 

kèm và theo lĩnh vực quản lý của ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý 

kiến như sau: 

Đối với hạng mục phục hồi Đình gỗ tại Bến Giang Đình, ngày 

10/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 18/SVHTTDL-

DSVH về một số nội dung liên quan đến việc khôi phục Bến Giang Đình, 

huyện Nghi Xuân, trong đó nêu rõ:  

Về lịch sử Bến Giang Đình và Đình Giang Đình, căn cứ vào bộ địa chí 

“Hoàng Việt nhất thống dư địa chí” (viết hoàn thành năm 1806), khi khảo sát 

Bến Giang Đình ở Nghệ An tại quyển 9, mục “Phụ chép phần khảo về sông 

núi, thành cổ và đền miếu trấn Nghệ An” đã đề cập chi tiết sự kiện Xuân Nhạc 

công trí sĩ: “Bến Giang Đình: bến này ở địa phận hai xã Tả Úc (Tả Ao) và Uy 

Viễn thuộc huyện Nghi Xuân, thường gọi là bến đò Tả Úc (Tả Ao). Thời Lê, 

Xuân Quận công về trí sĩ, mở tiệc ở nhà bên bến sông này nên gọi là bến Giang 

Đình. Ông vốn là người xã Tiên Điền, thuộc huyện này, tên là Nguyễn 

Nghiễm, đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ triều Lê, làm quan đến Tham tụng Đại Tư đồ, 

tước Quận công. Năm 60 tuổi, theo lệ cũ làm lễ tạ ơn, Cảnh Hưng hoàng đế 

(Lê Hiến Tông) có ban tặng bài thơ… Rồi quan văn võ cùng họa vần tặng ông 

không biết mấy mươi bài nữa. Vua Lê ban cấp thuyền rồng cùng quan quân 

tiễn về. Về đến đây bèn dựng đình mở tiệc, dân đinh năm tổng trong huyện 

cầm cờ nghênh đón, gần xa nô nức tiệc tùng vui vẻ, gọi là Giang Đình thắng 

hội”.  

Sách “Nghi Xuân địa chí” của Đông Hồ Lê Văn Diễn viết năm 1842 

cũng ghi rõ: “Giang Đình là một trong tám cảnh đẹp của huyện Nghi Xuân 

(Nghi Xuân bát cảnh), đây còn là một địa danh gắn với Xuân quận công 
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Nguyễn Nghiễm (thân phụ Đại thi hào Nguyễn Du) khi ông về quê trí sĩ được 

dân làng dựng Đình để đón rước và mở hội mừng tôn vinh công trạng. Tại Bến 

Giang Đình xưa có một ngôi đình kiến trúc một gian, mái cong, không có 

tường bao và dùng để đón đợi khách”. 

Như vậy, cả trong bản Thuyết minh thiết kế cơ sở và Thuyết minh dự án 

đều ghi mục đích khôi phục Đình gỗ: “Nhằm khôi phục Bến đò (bến Giang 

Đình), nơi mà thân phụ Đại thi hào Nguyễn Du là Tể tướng Xuân quận công 

Nguyễn Nghiễm vinh quy bái tổ, nơi mà dân làng đã dựng đình một mái trên 

bãi sông để đón rước Ngài” là chưa chính xác (không thể có đình một mái). 

Đối với thiết kế cơ sở hạng mục Đình gỗ, mặc dù là hạng mục phục hồi 

mới hoàn toàn nhưng cũng cần tuân thủ kiến trúc chung của đình làng Việt 

Nam hoặc đình làng Bắc Bộ (thường được xây dựng theo hình thức 3 hoặc 5, 

hoặc 7 gian, hai hồi, bốn mái uốn cong…). Với thiết kế như hiện tại là chưa đạt 

yêu cầu, đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn tham khảo một số đình 

làng trong vùng Nghi Xuân như Đình Hội Thống, Đình Chợ Trổ, Đình Hoa 

Vân Hải… để thiết kế Đình gỗ tại Bến Giang Đình.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Xây dựng biết, chỉ đạo 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- UBND huyện Nghi Xuân (để biết); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VH-TT huyện Nghi Xuân; 

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 
Nguyễn Cảnh Thụy 
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