
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  579 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  18 tháng 02 năm 2019 

V/v hoàn thiện hồ sơ đối với  
06 xã đề nghị công nhận xã ATK 

huyện Tràng Định 

 

      Kính gửi:  
- Sở Nội vụ; 
- Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 31/01/2019 
của Sở Nội vụ về kết quả thẩm định thực địa tại 06 xã đề nghị công nhận xã An 
toàn khu của huyện Tràng Định, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND huyện Tràng Định: 

- Xây dựng Kế hoạch của huyện triển khai các nhiệm vụ xây dựng hồ sơ 
đề nghị công nhận xã An toàn khu, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn 
vị cấp huyện và cấp xã; bảo đảm quá trình triển khai, thực hiện, trình hồ sơ công 
nhận xã An toàn khu được thuận lợi và kiểm soát được các nội dung công việc. 

 - Tiếp tục bổ sung thêm tư liệu các sự kiện lịch sử diễn ra trên toàn quốc 
liên quan trực tiếp đến các sự kiện lịch sử diễn ra tại huyện, tại xã (trích yếu cần 
nêu rõ nguồn khai thác) để đối chiếu với những tiêu chí các xã đã diễn giải tại 
Hồ sơ khoa học; phôtô bổ sung các loại giấy tờ như Bằng ghi công, Bằng khen, 
Huân chương, Huy chương, lời kể của các nhân chứng lịch sử… đối với tập thể 
và cá nhân trong thời kỳ kháng chiến để hồ sơ được đầy đủ. 

 - Trên thực địa, tại nơi diễn ra hoạt động của từng tiêu chí, bố trí cắm các 
biển báo chỉ dẫn và các cột mốc địa danh kèm theo diễn giải nhằm tuyên truyền, 
giáo dục cho nhân dân hiểu rõ về các sự kiện lịch sử đã diễn ra trên địa bàn; 
đồng thời để phục vụ cho Đoàn công tác của các Bộ, ngành Trung ương khi tiến 
hành thẩm tra thực địa. 

- Xây dựng video clip thời lượng từ 20 - 30 phút giới thiệu các tiêu chí 
của từng xã đề nghị công nhận xã An toàn khu, trong đó chú trọng vào việc khai 
thác tư liệu từ trước đến nay, lời kể của nhân chứng lịch sử... 

2. Giao Sở Nội vụ: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thẩm định hồ sơ 
hoàn thiện của UBND huyện Tràng Định; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực 
hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu, UBND 
tỉnh trong tháng 3/2019. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, UBND huyện Tràng Định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: KHĐT, VHTTDL, TC, CA, 
BCHQS tỉnh; 
-  Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- C, PCVP 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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