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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 và Văn bản 

số 3037/UBND-XD ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý di 

tích tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Ban 

Quản lý di tích Nguyễn Du, Ban Quản lý di tích Trần Phú, Ban Quản lý di tích 

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý di tích 

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh. 

Quá trình xây dựng Đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc 

giao Ban Quản lý di tích tỉnh quản lý Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là 

hết sức khó khăn, bất cập vì những lý do sau: 

(1) Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh cách xa các di tích khác do Ban 

Quản lý di tích tỉnh quản lý từ 30 đến 45km nên không thể bố trí cán bộ kiêm 

nhiệm, vì vậy phải bổ sung biên chế, bộ máy để đảm nhiệm công tác quản lý di 

tích, thuyết minh, hướng dẫn phục vụ khách đến dâng hương và tham quan. 

(2) Không phát huy tối đa được công năng của các hạng mục phụ trợ để 

phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hà Tĩnh với tư cách là một 

tiểu công viên gắn liền với quảng trường thành phố Hà Tĩnh. 

(3) Khó khăn trong việc công tác bảo vệ và việc đảm bảo cảnh quan môi 

trường, chăm sóc cây xanh cây cảnh, chiếu sáng, trang trí... 

(4) Phát sinh thêm bộ máy và biên chế. 

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và khai thác tối đa công năng các hạng 

mục phụ trợ của Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đồng thời tinh gọn bộ 

máy, không phát sinh thêm biên chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham 

mưu và kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định một trong những 

phương án sau: 

(1) Phương án 1: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh quản lý: 

- Ưu điểm: 

+ Phù hợp với hướng phân cấp quản lý di tích cho địa phương quản lý. 

+ Không phát sinh biên chế, bộ máy (có thể giao cho Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông quản lý). 

+ Phát huy tối đa được công năng của các hạng mục phụ trợ để phục vụ 

nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hà Tĩnh với tư cách là một tiểu công 



viên gắn liền với quảng trường thành phố Hà Tĩnh. 

+ Thuận lợi trong việc công tác bảo vệ và việc đảm bảo cảnh quan môi 

trường, chăm sóc cây xanh cây cảnh, chiếu sáng, trang trí... (nội dung công việc 

này có thể giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh 

đảm nhiệm). 

- Nhược điểm: Nhân sự kiêm nhiệm công tác chuyên môn, thuyết minh, 

hướng dẫn phục vụ khách đến dâng hương và tham quan chưa có kinh nghiệm, 

chưa qua đào tạo. 

(2) Phương án 2: Giao Bảo tàng tỉnh quản lý: 

- Ưu điểm: 

+ Trước mắt (khi chưa xây dựng xong Bảo tàng tỉnh) sẽ không phát sinh 

biên chế, bộ máy (có thể sử dụng viên chức chuyên môn của Bảo tàng để làm 

công tác chuyên môn, chỉ cần hợp đồng lao động thỏa thuận với 2 người làm 

công tác bảo vệ di tích). 

+ Trước đây Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh nằm trong khuôn viên 

Bảo tàng tỉnh và do Bảo tàng tỉnh quản lý. Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đã chuyển 

sang địa điểm mới nhưng khoảng cách đến Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh cũng gần nên không ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý di tích. 

- Nhược điểm:  

+ Không phát huy được công năng của các hạng mục phụ trợ để phục vụ 

nhu cầu vui chơi của người dân thành phố Hà Tĩnh với tư cách là một tiểu công 

viên gắn liền với quảng trường thành phố Hà Tĩnh. 

+ Khuôn viên di tích rộng, không thuận lợi trong việc công tác bảo vệ; 

phần lớn công việc tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là chăm sóc cây 

xanh cây cảnh, đảm bảo cảnh quan môi trường, chiếu sáng, trang trí đô thị... 

nhưng Bảo tàng tỉnh không có phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ này. 

Rất mong sự quan tâm xem xét, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

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

- Sở Tài chính (để biết); 

- UBND thành phố Hà Tĩnh (để biết); 

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

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT thành phố Hà 

Tĩnh (để biết); 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

 

 Đã ký 

Bùi Xuân Thập 
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