
  ỦY BAN  NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:             /UBND-VHTT 
V/v trùng tu, tôn tạo di tích LSVH 

đình Khả Lực, xã Mỹ Thịnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày          tháng  5  năm 2022 

                                   Kính gửi: 

           - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                                         -  Bảo tàng tỉnh; 

                                         -  UBND xã Mỹ Thịnh. 

           UBND huyện Mỹ Lộc nhận được tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 

05/4/2022 của UBND xã Mỹ Thịnh về việc đề nghị trùng tu, tôn tạo di tích 

lịch sử văn hóa (cấp tỉnh) đình làng Khả Lực trên địa bàn xã Mỹ Thịnh. 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/10/2018 của Chính Phủ 

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

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

UBND huyện Mỹ Lộc trân trọng báo cáo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Bảo tàng tỉnh Nam Định (xin gửi kèm tờ trình 

số 78/TTr-UBND ngày 05/4/2022 của UBND xã Mỹ Thịnh) quan tâm hỗ trợ 

kinh phí, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo để cán bộ, nhân 

dân xã Mỹ Thịnh; Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Khả Lực, xã Mỹ 

Thịnh sớm được trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đình làng Khả Lực đã xuống 

cấp trầm trọng.  

UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu UBND xã Mỹ Thịnh xây dựng, phối hợp 

với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh  hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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