
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 372  /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Về việc kiểm tra tiến độ xây dựng đền thờ Chi Lăng và  

tiến độ lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chi Lăng  
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi kiểm tra tại huyện 
Chi Lăng, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn 
phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: UBND huyện Chi Lăng và các phòng, ban liên quan 
(giao UBND huyện Chi Lăng mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 15/7/2019 (thứ Hai). 

(Đoàn xuất phát từ trụ sở UBND tỉnh lúc 07 giờ). 
3. Địa điểm: Tại Công trình xây dựng Đền thờ Chi Lăng, sau đó làm việc 

tại trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

4. Nội dung 

a) Kiểm tra tiến độ xây dựng đền thờ Chi Lăng và tiến độ lập hồ sơ Khu 
di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

b) Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao UBND huyện Chi Lăng chuẩn bị Báo cáo tiến độ xây dựng đền 
thờ Chi Lăng và các tài liệu liên quan; chuẩn bị các điều kiện để Đoàn công tác 
đến làm việc. 

b) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Báo cáo tiến độ lập hồ 
sơ Khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và các 
tài liệu liên quan. 

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chi Lăng gửi 03 
bộ tài liệu về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/7/2019; in đủ cho các thành 
phần dự kiểm tra. 
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c) Các thành phần dự buổi kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị ý 
kiến tham gia. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời các thành phần dự kiểm tra)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời làm việc; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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