
    UBND TỈNH HÀ TĨNH                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                  Độc lập- Tự do-Hạnh phúc 
                  

      Số:   528 /SVHTTDL-DSVH                              Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 6  năm 2018 

      V/v trả lời kiến nghị cử tri về di tích 

  Cách mạng núi Cơm, cây đa Gia Lách 

và bến phà Bến Thủy tại huyện Nghi Xuân. 

 

 

      

           Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

 Thực hiện nội dung Công văn số 2968/UBND-TH1 
 
ngày 25/5/2018 về việc báo 

cáo kiến nghị đề xuất của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch được phân công trả lời nội dung sau:  

Câu hỏi: Di tích cách mạng Núi Cơm, cây đa Gia Lách, Bến phà Bến Thủy tại 

thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân nơi cắm cờ chiến công đầu tiên của Đảng Cộng 

sản Việt Nam ghi dấu tích cách mạng 1930 -1931 nhưng lâu nay chưa được quan tâm 

đầu tư. Đề nghị tỉnh xem xét có phương án tôn tạo khôi phục lại các di tích này đồng 

thời xây đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh vì sự nghiệp dân 

tộc. (Cử tri huyện Nghi Xuân) 

 Trả lời: Di tích cách mạng núi Cơm, Cây đa Gia Lách, Bến phà Bến Thủy thuộc 

địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại 

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 09/01/2008. Việc cử tri huyện Nghi Xuân kiến nghị 

tôn tạo khôi phục di tích và xây đài tưởng niệm là nguyện vọng chính đáng nhằm ghi 

nhớ công ơn của những người đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập và thống nhất đất nước. 

Tuy nhiên, về quy trình tổ chức tôn tạo khôi phục di tích và xây đài tưởng niệm trước 

hết căn cứ vào tình hình thực tế của di tích, sau đó cơ quan quản lý trực tiếp di tích tại 

địa phương (UBND thị trấn Xuân An) lập hồ sơ trùng tu, tôn tạo di tích gửi Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương và tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ 

trợ kinh phí khi có điều kiện. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo nội dung câu hỏi kiến nghị 

của cử tri huyện Nghi Xuân để UBND tỉnh biết, theo dõi và chỉ đạo./.  

          

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các P.Giám đốc; 

- Lưu VT, DSVH.                 Đã ký 

 

  Nguyễn Cảnh Thụy 
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