
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 553  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 15  tháng 02 năm 2019 

V/v xây dựng Đề án tôn tạo 
Khu lưu niệm đồng chí Hoàng 
Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Văn Lãng 

 

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

Sau khi xem xét Công văn số 129/SVHTTDL-QLVH ngày 31/01/2018 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Hướng dẫn số 
75/HD/BTGTW, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

Theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối 
hợp với các Ban, Bộ, Ngành liên quan xây dựng Đề án tôn tạo, xây dựng nhà lưu 
niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND 
huyện Văn Lãng, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án tôn 
tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn 
Lãng để trình Ban Bí thư cho chủ trương, thời hạn hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 20/3/2019. 

(Gửi kèm dự thảo Đề cương Đề án qua eOffice). 

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, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở: TC, KHĐT, XD; 
- UBND huyện Văn Lãng, TP Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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ĐỀ CƯƠNG 
Đề án tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Công văn số         /VP-KGVX ngày     /02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

 II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 3.1. Đầu tư, tôn tạo Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

 - (Mục đích, yêu cầu; quy mô, hạng mục đầu tư; thiết kế thi công,… theo 
các nội dung do UBND huyện Văn Lãng đang triển khai thiết kế, có thể bổ sung, 
điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu Đề án cấp tỉnh). 

 - Nghiên cứu, bổ sung thành phần hạng mục trưng bày chuyên đề một số 
hoạt động tại "-"(Gạch đầu dòng thứ nhất), tiết a, điểm 2.2, mục 2, phần II, 
Hướng dẫn số 75-HD/BTGTW ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung 
ương: "... nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo "Tranh 
đấu", báo "Giải phóng"...". Yêu cầu: bảo đảm thời gian hoàn thành trước thời 
điểm Ngày kỷ niệm; có tư liệu, hiện vật; dễ trưng bày, giới thiệu (thông qua 
phương tiện videoclip, internet, trực quan,...); gắn với mục đích là nơi tham 
quan, tìm hiểu, về nguồn cho đối tượng là giới truyền thông, báo chí,... 

 3.2. Một số hoạt động quản lý, khai thác Khu lưu niệm phục vụ công tác 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống; tham quan - du lịch về nguồn. 

3.3. Thời gian, tiến độ thực hiện. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Tổng mức đầu tư: Từ 3,0 tỷ đồng đến 4,0 tỷ đồng, trong đó: 

- Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 1,0 tỷ (chủ yếu hỗ trợ chi phí hạng mục 
trưng bày, sưu tầm hiện vật, trang thiết bị hỗ trợ,…). 

- Kinh phí từ ngân sách tỉnh: 3,0 tỷ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4.2. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

4.3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương; 

4.4. Các Bộ, ngành Trung ương. 
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