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V/v báo cáo làm rõ đề xuất xây dựng 
chính sách về nâng cấp nhà văn hóa và 

chính sách phát triển du lịch 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 11  năm 2019 

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

 
 Sau khi xem xét Công văn số 1309/SVHTTDL-VP của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về đề xuất, đăng ký nội dung làm việc với HĐND và UBND 
tỉnh năm 2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau: 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, khối phố đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
chính sách phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp 
theo chưa rõ cơ sở pháp lý, chưa đánh giá đầy đủ thực trạng các vấn đề liên quan 
để đề xuất các nội dung của chính sách. Do đó, UBND tỉnh chưa đủ cơ sở xem 
xét, đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh đưa vào chương trình kỳ họp HĐND 
tỉnh trong năm 2020. 

 Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư 
pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục các bước đề nghị 
xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét cụ thể trước khi 
đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đưa vào kỳ họp HĐND tỉnh đối với 
02 nội dung trên. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, NNPTNT, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT).    
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