
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện Kết luận 

số 28-KL/TU ngày 31/12/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 
Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận số 28-KL/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 31/8/2016 về 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 

và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phổ biến, 

quán triệt nội dung Kết luận số 28-KL/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá nội dung Kết luận số 28-KL/TU để tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, lĩnh 

vực, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể 

hóa để tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU và Nghị quyết số 25-

NQ/TU; chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận 

số 28-KL/TU vào dự thảo Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị hệ thống di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021 - 2030. 

Yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX, (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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