
        ỦY BAN NHÂN DÂN 

         HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

           Số: 2906/UBND-VH     
V/v  chỉ đạo triển khai chống xuống cấp di 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đức Thọ, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

    

             Kính gửi: UBND các xã: Đức Đồng, Yên Hồ, An Dũng, Tùng Châu, 

       Lâm Trung Thủy, Trung tâm VH-TT huyện. 
  

 Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ-UBND, ngày 12/11/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp 

di tích năm 2020, UBND huyện thông báo và yêu cầu UBND các xã có di tích 

được phân bổ kinh phí chống xuống cấp năm 2020 (có Quyết định phân bổ kèm 

theo) triển khai kịp thời các nội dung sau: 

- Đối với những di tích đã có hồ sơ thiết kế, trong quá trình tôn tạo cần thực 

hiện đúng hồ sơ thiết kế và báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công tu bổ, tôn tạo di tích 

và nội dung thỏa thuận theo các văn bản thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Hà Tĩnh. 

- Đối với các di tích chưa có hồ sơ thiết kế được Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thẩm định, khẩn trương chỉ đạo lập hồ sơ thiết kế và báo cáo kinh tế kỹ 

thuật thi công tu bổ, tôn tạo các hạng mục cần thiết thuộc di tích được phân bổ 

kinh phí chống xuống cấp theo đúng quy định, gửi về UBND huyện (qua Phòng 

VH - TT) để thống nhất và gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định  (Hồ sơ 

được lập thành 02 bộ để gửi Tỉnh và lưu tại huyện). 

- Sau khi có văn bản đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa 

phương mới được tiến hành thực hiện và yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí phân bổ 

đúng mục đích, có hiệu quả vào việc chống xuống cấp di tích theo quy định của 

Luật di sản văn hóa và Quyết định của UBND tỉnh.  

Đây là nội dung cần phải triển khai kịp thời, UBND huyện yêu cầu UBND 

các xã quan tâm chỉ đạo và thực hiện đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền huyện;  

- Phòng VH-TT; TC-KH; 

- Lưu VT, VH. 
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