
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2021 

V/v chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo 

các hạng mục công trình phụ trợ di 

tích đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND thị xã Bỉm Sơn. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2990/UBND-QLDA ngày 27/11/2020 

của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc đề nghị cho chủ trương đầu tư xây dựng các 

hạng mục phụ trợ đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn; trên cơ sở tham mưu của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8031/SKHĐT-VX ngày 31/12/2020 (kèm 

theo ý kiến tham gia của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

4436/SVHTTDL-DSVH ngày 17/12/2020, Sở Xây dựng tại Công văn số 

7958/SXD-HĐXD ngày 17/12/2020, Sở Tài chính tại Công văn số 6790/STC-

NSHX ngày 21/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

8787/STNMT-QLĐĐ ngày 17/12/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn 

số 5011/SNN&PTNT-KHTC ngày 23/12/2020), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ 

di tích đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn từ nguồn vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn và 

các nguồn huy động hợp pháp khác (nguồn thu đóng góp, công đức từ di tích). 

2. Giao UBND thị xã Bỉm Sơn (chủ đầu tư) căn cứ khả năng huy động 

nguồn vốn đầu tư, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tại các Công văn nêu trên (gửi kèm theo), xác định quy mô đầu tư dự án 

phù hợp, trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án; tổ chức lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư để triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng 

các quy định pháp luật hiện hành về đất đai, đầu tư xây dựng và tu bổ di tích 

lịch sử - văn hóa. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND thị xã Bỉm Sơn triển khai thực hiện việc tu 



bổ, tôn tạo các hạng mục công trình phụ trợ di tích đền Sòng Sơn theo đúng các 

quy định pháp luật hiện hành về đất đai và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

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

- Lưu: VT, THKH, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                       

Nguyễn Trọng Trang 
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