
 
      Kính gửi: UBND phường Hoàng Văn Thụ. 

              

Xem xét Báo cáo số 23/BC-SVHTTDL ngày 19/02/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về đề xuất thực hiện tu bổ di tích lịch sử Bia và đền Tả Phủ, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với các nội dung đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại Báo cáo trên. 

2. Giao UBND phường Hoàng Văn Thụ (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

tu bổ di tích lịch sử Bia và đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn theo nội dung đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo 

cáo trên; bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt 

quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh và các văn bản chỉ đạo liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. 

 (Báo cáo số 23/BC-SVHTTDL đã gửi trực tiếp đến đơn vị) 

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

tịch UBND tỉnh để UBND phường Hoàng Văn Thụ, các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: VHTTDL, KHĐT, XD; 

- UBND thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, KTCN, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v hoàn thiện hồ sơ tu bổ di 

tích lịch sử Bia và đền Tả Phủ, 

phường Hoàng Văn Thụ,  

thành phố Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 
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