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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 501/UBND-XD 

ngày 24/01/2017 về việc tôn tạo một số hạng mục tại Khu lưu niệm Nguyễn 

Du, ngày 14/02/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp với các 

ngành liên quan và UBND huyện Nghi Xuân để bàn về vấn đề nêu trên, qua 

tổng hợp ý kiến của các đại diện dự họp (có biên bản kèm theo), Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:  

Về tu bổ, tôn tạo các hạng mục tại Khu lưu niệm Nguyễn Du: các ý 

kiến đều cho rằng đây là việc làm cần thiết, trong đó hạng mục Cổng và 

hàng rào tại khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du do đã được Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phê duyệt hồ sơ nên việc triển khai sẽ thuận lợi, đồng thời 

tạo được sự đồng bộ về chất liệu xây dựng cho toàn thể khu mộ Nguyễn Du; 

về hạng mục chùa Trường Ninh nên phục hồi với quy mô phù hợp, xem xét 

đến phương án phát huy giá trị di tích, tham khảo và tạo sự đồng thuận ý 

kiến của dòng họ.  

 Về nguồn kinh phí do tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ, có thể sử dụng vào một 

trong hai hạng mục trên đều phù hợp. 

 Ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đối với hạng mục chùa 

Trường Ninh, cho khôi phục bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh; 

đối với hạng mục Cổng và hàng rào khu mộ Nguyễn Du, đề nghị UBND 

tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo để UBND tỉnh xem xét, 

chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND huyện Nghi Xuân (để biết); 

- Phòng Quản lý DSVH; 

- Phòng VHTT huyện Nghi Xuân (để biết);  
- Lưu: VT. 
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Nguyễn Cảnh Thụy 
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