
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 
 

V/v thực hiện kết luận số 51-

KL/TU ngày 24/3/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp 

chuyên đề ngày 16/3/2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 16/3/2021 về dự thảo Kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI và chủ trương phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, nội dung biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng 

Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

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

liên quan tiếp thu kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề 

ngày 16/3/2021 để hoàn thiện các dự thảo, cụ thể:  

- Hoàn thành dự thảo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 05/4/2021.  

- Hoàn thành dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết 

luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị 

quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; trình 

UBDN tỉnh trước ngày 10/4/2021. 

- Nghiên cứu, thiết kế lại nội dung biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh 

Lạng Sơn, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn 

thành trước ngày 10/4/2021. 

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

hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch, xây dựng mới Khuôn viên lưu niệm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình quảng trường của tỉnh phù hợp với 

quy hoạch mới của Khu liên hợp thể thao, trung tâm văn hóa, sân vận động tỉnh; 

báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2021.  
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3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan liên quan chủ động rà soát tổng thể các dự án du lịch trên 

địa bàn tỉnh, phối hợp với nhà đầu tư để sớm khởi công các dự án du lịch đã 

được phê duyệt đầu tư.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và MT;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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