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                                  Kính gửi: 

              - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                                            - UBND huyện Bắc Sơn. 

 
 

Xem xét Báo cáo số  290 /BC-SVHTTDL ngày 23/12/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tiến độ thực hiện các công trình phục vụ kỷ niệm 80 năm 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc chế độ 
báo cáo theo chỉ đạo tại Thông báo số 493/TB-UBND ngày 30/8/2019 của 
UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/8/2019 về chủ trương đầu tư xây 
dựng các hạng mục công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn. 

2. Yêu cầu UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm chủ động phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, xây 
dựng các hạng mục công trình; đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo 
theo chỉ đạo tại Thông báo số 493/TB-UBND.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, THCB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
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