
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 4898/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  07 tháng 12 năm 2018 

 V/v bảo tồn và phát huy giá trị 
Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
 

 
Kính gửi: UBND huyện Chi Lăng. 

 

Thực hiện Công văn số 5443/BVHTTDL-DSVH ngày 30/11/2018 của Bộ  
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao UBND huyện Chi Lăng: 

1. Trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu di tích Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Nghiên cứu, đề xuất sự cần thiết về việc lập Quy hoạch tổng thể bảo 
tồn và phát huy giá trị di tích khu vực núi Chi Lăng như đề nghị của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 5443/BVHTTDL-DSVH (Năm 2012, 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy 
hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng tỷ lệ 1/2000, huyện Chi Lăng tỉnh 
Lạng Sơn. Thời điểm đó, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của 
Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự 
án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa - danh lam thắng cảnh chưa 
có hiệu lực thi hành). 

(Gửi kèm theo Công văn số 5443/BVHTTDL-DSVH qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để UBND huyện Chi Lăng thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: VHTTDL, XD, TNMT, TC, KHĐT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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