
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3935 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2018 

V/v xem xét chủ trương đầu tư 
dự án: Trùng tu, tôn tạo Di tích 
Đền Quan Trấn ải (Đền Quỷ 

Môn) huyện Chi Lăng 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

Xem xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu, tôn tạo Di 
tích Đền Quan Trấn ải (Đền Quỷ Môn) huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch chủ trì thực hiện các nội dung sau: 

1. Xem xét hồ sơ trình của UBND huyện Chi Lăng tại Tờ trình số 
115/TTr-UBND, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch để thỏa thuận chủ trương lập Dự án hoặc Báo cáo kinh 
tế - kỹ thuật trùng tu, tôn tạo Di tích Đền Quan Trấn ải huyện Chi Lăng; báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018. 

2. Kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng trong việc xác định tình 
trạng của di tích, nếu di tích, bộ phận di tích đã hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ 
thì cần triển khai theo quy trình tu sửa cấp thiết di tích để bảo đảm về thời gian 
và khắc phục kịp thời.  

3. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát các di tích cần phải tu sửa 
cấp thiết hoặc tu bổ, phục hồi, bảo quản; quan tâm hướng dẫn các địa phương về 
quy trình, thủ tục thực hiện bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./. 

     

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, KH&DT, XD, TN&MT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
                                                                                 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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