
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX Thanh Hóa, ngày         tháng       năm 2021 

V/v giao tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ 

dự án: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi di 

tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc 

nghệ thuật Đền thờ, bia, mộ Nguyễn 

Chích, xã Đông Ninh, huyện 

Đông Sơn theo thẩm định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Đông Sơn. 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1733/BVHTTDL-DSVH ngày 

28/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Dự án tu bổ, 

phục hồi di tích Đền thờ, bia mộ Nguyễn Chích, tỉnh Thanh Hóa (có văn bản 

kèm theo). 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND huyện Đông Sơn (Chủ đầu tư) phối hợp với các đơn vị có 

liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tại văn bản số 1733/BVHTTDL-DSVH ngày 28/5/2021 để bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ dự án: Tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử, văn hoá và kiến trúc 

nghệ thuật Đền thờ, bia, mộ Nguyễn Chích, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn; 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của pháp 

luật về đầu tư xây dựng và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng và các đơn vị có 

liên quan căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao để hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến 

ngành, đơn vị mình; tạo điều kiện thuận lợi cho UBND huyện Đông Sơn sớm 

triển khai thực hiện và hoàn thành dự án, phát huy tốt giá trị di tích; đồng thời, 

thường xuyên thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để B/c); 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Nguyễn Văn Chiến  
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