
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:      /SVH,TT&DL - QLDS 

V/v hướng dẫn lập dự án tu bổ, tôn tạo  

di tích lịch sử văn hoá đình Tĩnh Luyện,  

xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Vĩnh Phúc, ngày      tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của UBND tỉnh tại văn bản số 5223/UBND-VX3 

ngày 10/7/2020 về việc đồng ý chủ trương cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử đình Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị UBND huyện Tam Dương chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 

hướng dẫn UBND xã Đồng Tĩnh thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá đình 

Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương theo quy định pháp luật hiện hành 

trong đó có Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, Thông tư 

số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và Quyết định 

53/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy 

định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh và các quy định 

khác có liên quan 

 2. Hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hoá đình Tĩnh Luyện, xã Đồng 

Tĩnh, huyện Tam Dương  gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Qua phòng Quản lý 

Di sản văn hoá) để thẩm định theo quy định. 

 

Nơi nhận:     

- Như Kính gửi; 

- CPGĐ;  

- UBND xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương; 

- Lưu: VT, QLDS. 

    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quang Ứng 
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