
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  4189  /VP-TH 

V/v thực hiện kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ tại buổi làm việc 

với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày  22  tháng 10 năm 2018 

                              

  Kính gửi:  
        - Các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  
          Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Lao động -  
                                      Thường binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch,  
                                      Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
        - UBND các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn.  

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi 
làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (Thông báo số 395/TB-VPCP ngày 
15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, 
Công Thương, Y tế, Lao động - Thường binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp với các 
Bộ, ngành Trung ương để giải quyết công việc theo thẩm quyền, báo cáo đề xuất 
UBND tỉnh giải quyết các công việc vượt thẩm quyền đối với những nội dung 
kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên.  

2. UBND huyện Chi Lăng, UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan 
khẩn trương lập dự án về xây dựng và phát triển Khu di tích lịch sử Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng; tôn tạo, bảo tồn Khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc 
Sơn, huyện Bắc Sơn theo thứ tự ưu tiên tại các Đề án đã được phê duyệt để 
UBND tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức, 
doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Thủ trưởng các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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