
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 Hoá, ngày      tháng     năm 2023 

V/v triển khai thực hiện dự án tu bổ, 

tôn tạo di tích lịch sử cách mạng 

Đình làng Ngọc Vực, xã Yên Thịnh, 

huyện Yên Định. 

 

 

           Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND huyện Yên Định. 
 

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3688-

CV/VPTU ngày 21/3/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chủ trương đầu tư và 

phương án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Đình làng Ngọc Vực, xã Yên 

Thịnh, huyện Yên Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Giao UBND huyện Yên Định căn cứ các quy định hiện hành của pháp 

luật, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3688-CV/VPTU ngày 

21/3/2023 và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo chủ đầu 

tư triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch 

sử cách mạng Đình làng Ngọc Vực, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định theo quy 

định; tổ chức thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND huyện Yên Định và chủ đầu tư thực hiện các 

trình tự, thủ tục, triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng Đình 

làng Ngọc Vực, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định 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, danh lam thắng cảnh; giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ và 

thẩm quyền; thường xuyên thực hiện công tác quản lý nhà nước, bảo đảm việc tu 

bổ, tôn tạo di tích nêu trên theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); 

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

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

 

                     

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Hoàng Văn Thi 
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