
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 2022 

V/v 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. 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

        - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

        - UBND huyện Thiệu Hóa. 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 3169/SVHTTDL-DSVH ngày 19/7/2022 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia 

Đền Trà Đông và Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. Sau khi 

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

1. Yêu cầu UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với các đơn vị có liên quan, 

căn cứ các quy định của pháp luật, Văn bản số 3852/UBND-THKH ngày 24/3/2022 

và Văn bản số 4427/UBND-VX ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh để khẩn 

trương lập và hoàn thiện: (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; báo cáo và gửi các hồ sơ nêu trên 

về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tháng 8/2022.  

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc 

UBND huyện Thiệu Hóa triển khai thực hiện và gửi các hồ sơ theo thời gian quy 

định. Trên cơ sở hồ sơ của UBND huyện Thiệu Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch căn cứ các quy định của pháp luật, Văn bản số 3852/UBND-THKH ngày 

24/3/2022 và Văn bản số 4427/UBND-VX ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh để xem xét, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền theo quy định; phối 

hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để đề xuất và tham mưu (kèm theo dự 

thảo văn bản tham mưu) những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh, sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục và đảm bảo điều kiện 

theo quy định, báo cáo trước ngày 15/9/2022./.  

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, THKH. 

 

                     
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Hoàng Văn Thi 
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