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Số:          /SVHTT&DL- QLDS 

V/v đúc chuông chùa Hoàng Vân, xã Hoàng 

Đan, huyện Tam Dương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Tam Dương. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được văn bản số 2191/UBND- VHTT 

ngày 16/9/2020 của UBND huyện Tam Dương về việc đúc chuông đồng chùa 

Hoàng Vân, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. 

Về việc này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:  

1. Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 về 

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 và Quyết 

định 53/2019/QĐ-UBND ngày 07/11/2019 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. 

Căn cứ báo cáo thực trạng di tích chùa Hoàng Vân,  xã Hoàng Đan theo đề 

nghị của chính quyền  và nhân dân địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  đồng 

ý với việc đúc chuông chùa Hoàng Vân, xã Hoàng Đan, cụ thể: Chuông được đúc 

bằng chất liệu đồng; kích thước: cao 2,3m, rộng 1,2m; trọng lượng khoảng 1 tấn; kinh 

phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, để phục  vụ sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của 

cộng đồng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương.  

2. Yêu cầu:  Việc đúc chuông đồng  cần đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và 

không  làm ảnh hưởng đến kết cấu kiến trúc gốc của di tích, phù hợp bố cục không 

gian, kiến trúc của  di tích  

3. Đề nghị UBND huyện Tam Dương chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 

hướng dẫn UBND xã Hoàng Đan thực hiện việc đúc chuông đồng nêu trên và gửi  

báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để 

theo dõi, quản lý theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CPGĐ (b/c); 

- UBND xã Hoàng Đan; 
- Lưu: VT, QLDS. 

    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Quang Ứng 
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