
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 2021 

V/v triển khai thực hiện dự án 

Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử 
Thái Miếu nhà Hậu Lê, phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.  

 

 

 

                    Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1029/BQL-DAVH ngày 01/10/2021 

của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp 

Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng tư vấn, nghiệm thu dự án bảo tồn, tôn tạo 

khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê, tỉnh Thanh Hóa.  

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

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

đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại văn bản số 1029/BQL-

DAVH ngày 01/10/2021; căn cứ quy định hiện hành của pháp luật về bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định 

của pháp luật khác có liên quan để hướng dẫn Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tổ chức triển khai thực 

hiện thi công tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Thái miếu Nhà Hậu Lê, phường Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa theo đúng quy định; hoặc có báo cáo đề xuất Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân  

  dụng và công nghiệp Thanh Hóa;  

- Lưu: VT, VX. 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Hoàng Văn Thi 
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