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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Đền thờ Chi Lăng và tiến độ lập hồ sơ 
khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi lăng trình công nhận  

di tích quốc gia đặc biệt 
 

Ngày 15/7/2019 đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- 
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi 
lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 có 
buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Đền thờ Chi Lăng và tiến độ lập hồ sơ đề nghị 
công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với Khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, 
Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban 
chuyên môn có liên quan thuộc UBND huyện Chi Lăng. 

Sau khi kiểm tra thực địa khu vực xây dựng Đền thờ Chi Lăng tại hồ Bãi 
Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; nghe Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng, lãnh 
đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến tham gia của các đại 
biểu dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của 
UBND huyện Chi Lăng trong việc triển khai thực hiện dự án, cụ thể: Đã hoàn 
thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: cấp giấy phép quy hoạch; lập hồ sơ đề 
xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án; lựa chọn đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết 
kế, lập dự án; phê duyệt dự án đầu tư (giai đoạn 1); phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi 
công và dự toán công trình; đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng, tư vấn giám 
sát; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án; tổ chức hội thảo 
khoa học “Xây dựng và phát triển khu di tích lịch sử Chi Lăng”; thành lập Ban 
vận động xã hội hóa. Đặc biệt đã tiến hành khởi công xây dựng công trình vào 
ngày 13/5/2019. 

UBND tỉnh cũng ghi nhận sự cố gắng, tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch trong công tác lập hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử Chi Lăng trình 
xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, cụ thể: đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề 
cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập hồ sơ khoa học; tiến hành kiểm tra, rà 
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soát tổng hợp hệ thống thông tin, tư liệu, hình ảnh; phối hợp với Viện Bảo tồn di 
tích, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chi Lăng khảo sát, điền 
dã, nghiên cứu, sưu tầm và hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích… 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì nhìn chung tiến độ 
triển khai xây dựng Đền thờ Chi Lăng và công tác lập hồ sơ khoa học khu di tích 
lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt còn chậm so với kế 
hoạch đề ra; trong quá trình thực hiện các đơn vị còn lúng túng; công tác phối 
hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc còn chưa thực sự nhịp nhàng, hiệu 
quả. 

Để bảo đảm tiến độ xây dựng Đền thờ Chi Lăng và hoàn thiện Hồ sơ khoa 
học khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt theo kế 
hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 
yêu cầu: 

1. UBND huyện Chi Lăng 

- Cần chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công cụ 
thể, có nội dung công việc và tiến độ thời gian rõ ràng; đẩy nhanh tiến độ thi 
công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết 
quả thực hiện dự án với UBND tỉnh; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dự án cho Nhân dân trên địa bàn biết 
nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về triển khai dự án; 

- Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 gửi Sở Xây 
dựng cho ý kiến và phê duyệt theo thẩm quyền; 

- Tiến hành kiểm đếm toàn bộ diện tích 16.800 m2 đất dự kiến xây dựng  
khu Đền thờ Chi Lăng, lập phương án thu hồi, bồi thường, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét (trong trường hợp ngoài khả năng của huyện); 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của pháp luật về thi công công 
trình như: cắm biển báo, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường…; 

- Xây dựng phương án và khẩn trương triển khai các hoạt động cụ thể để 
vận động xã hội hóa kinh phí thực hiện dự án; 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ khoa 
học khu di tích lịch sử Chi Lăng trình xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt; 

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện đến 
năm 2025 tầm nhìn 2035 bảo đảm đồng bộ với đề án của tỉnh, đồng thời phát 
huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa phương, nhất là khi Đền thờ Chi 
Lăng xây dựng xong và Khu di tích lịch sử Chi Lăng được xếp hạng di tích 
Quốc gia đặc biệt. 
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2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ khoa học Khu di tích lịch sử 
Chi Lăng; tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học về 
hồ sơ khoa học. Hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 10/8/2019; 

- Phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng trong triển khai thực hiện 
hệ thống thờ tự của Đền thờ Chi Lăng và các công việc có liên quan. 

3. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hướng 
dẫn, giúp đỡ UBND huyện Chi Lăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 
quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. 

4. Các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Chi Lăng và Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã được thành viên Đoàn công tác tiếp thu, trao đổi làm rõ tại 
buổi làm việc. 

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

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án (theo QĐ số 
1016/QĐ-UBND ngày 31/5/2018); 
- C, PCV UBND tỉnh,  
các phòng: KGVX, KTCN,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, (PHT). 

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

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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