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  Tùng Châu, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin khôi phục đền Kim Thịnh, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ,  

tỉnh Hà Tĩnh 

 

     Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 

    - UBND huyện Đức Thọ 

    - Phòng Văn hóa thông tin huyện Đức Thọ 

 

Xã Tùng Châu là xã ngoài đê của huyện Đức Thọ nằm trong vùng rốn lũ, 

hàng năm bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt các công trình di tích nhanh 

xuống cấp. Trong đó có Đền Kim Thịnh là di tích chưa được xếp hạng di tích lịch 

sử văn hóa. Hiện nay Cấp ủy, BCH thôn, con em xa quê và nhân dân Thôn Châu 

Thịnh  mong muốn khôi phục Đền Kim Thịnh để thỏa lòng ý nguyện con em xa 

quê và nhân dân Thôn Châu Thịnh. 

Để thực hiện tốt việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa. UBND xã Tùng Châu 

kính trình Phòng văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa thông tin 

tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành kiểm tra, thống nhất chủ trương để địa phương huy động 

nguồn lực xã hội hóa để khôi phục đền.  Kính mong được sự quan tâm xem xét của 

các ban ngành, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện giúp đỡ địa phương. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

   Nơi nhận: 

   - Sở VHTT tỉnh Hà Tĩnh; 

   - Phòng quản lý di tích lịch sử VH; 

   - UBND huyện Đức Thọ; 

   - Phòng Văn hóa thông tin;                                                                 

   - Lưu VP/UBND.                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

                 Nguyễn Ngọc Thơ 
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