
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

 

Số:          /UBND-KTHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    
Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

V/v báo cáo phương án tu bổ, tôn tạo 

di tích lịch sử quốc gia Đền Trà 

Đông và hồ sơ điều chỉnh thiết kế 

Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu 

Trung, huyện Thiệu Hóa. 

 

 

 

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

 

 Thực hiện Công văn số 10623/UBND-VX, ngày 22/7/2022 của UBND 

tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao 

tại Văn bản số 3852/UBND-THKH ngày 24/3/2022 và Văn bản số 4427/UBND-

VX ngày 04/4/2022. 

UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo đơn vị tư vấn và phối hợp với đơn vị 

có liên quan hoàn để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ: (i) Phương án tu bổ, tôn tạo 

di tích lịch sử lịch sử quốc gia Đền Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu 

Hóa; (ii) Hồ sơ điều chỉnh thiết kế hạng mục công trình thuộc Dự án tu bổ, tôn 

tạo di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu 

Hoá. Tuy nhiên do là di tích lịch sử quốc gia, phải tham khảo, lấy ý kiến của 

nhiều chuyên gia và người dân trong khu vực để hoàn thiện hồ sơ nêu trên trên 

đáp ứng theo yêu cầu, nên cần nhiều thời gian để thực hiện, UBND huyện Thiệu 

Hóa đề nghị báo cáo và gửi các hồ sơ nêu trên về Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trong tháng 10/2022. 

UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan 

tâm xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cường 
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