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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Vận động tại cuộc họp Họp Ban Vận động 

huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng 

 

Ngày 23/4/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban vận động huy động nguồn lực xã 

hội xây dựng Đền Chi Lăng đã tổ chức họp Ban Vận động huy động nguồn lực 

xã hội xây dựng Đền Chi Lăng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Vận 

động tại Quyết định số 264a/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, các thành viên Tổ giúp việc Ban Vận động tại Quyết định số 81/QĐ-BVĐ 

ngày 10/7/2020 của Ban Vận động. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo kết quả thực hiện vận động, huy động các nguồn lực xây dựng Đền 

Chi Lăng năm 2020 và trình bày các dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện 

trong năm 2021; ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

 Thời gian vừa qua, UBND tỉnh, các thành viên Ban Vận động huy động 

nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, nhất là cơ quan thường trực Ban Vận 

động (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và UBND huyện Chi Lăng đã chủ động tổ chức 

thực hiện các hoạt động huy động nguồn lực xã hội với nhiều hình thức và đem 

lại kết quả nhất định mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc triển khai thực hiện, giải ngân các 

nguồn vốn của dự án xây dựng Đền Chi Lăng cơ bản thực hiện tốt, bảo đảm tiến 

độ. Tuy nhiên, đến nay tổng số kinh phí huy động được còn khiêm tốn, chưa đạt 

kế hoạch đề ra, trong khi đó còn một số hạng mục quan trọng của công trình 

Đền Chi Lăng chưa huy động được kinh phí để đầu tư xây dựng. 

Để phát huy hiệu quả của Ban Vận động, thực hiện các nhiệm vụ theo kế 

hoạch đã đề ra, tiếp tục vận động, huy động được tối đa nguồn lực nhằm đáp 

ứng nhu cầu, đảm bảo hoàn thành sớm nhất công trình Đền Chi Lăng, yêu cầu 

các thành viên Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi 

Lăng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Đối với công tác tuyên truyền vận động ủng hộ 

- Các thành viên Ban Vận động, các cơ quan liên quan nhận thức sâu sắc  

về tầm quan trọng của Chiến thắng Chi Lăng trong cuộc kháng chiến chống 

quân Nguyên Mông của dân tộc; ý nghĩa việc xây dựng Đền Chi Lăng trong giai 

đoạn hiện nay,… cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin truyền thông, tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, các cuộc vận động tiếp 
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xúc đầu tư,… về ý nghĩa lịch sử và mục đích, tầm quan trọng của việc xây dựng 

công trình Đền Chi Lăng đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, các doanh 

nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân.   

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có định hướng tuyên truyền ở cấp độ 

phù hợp để các cơ quan truyền thông có cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền.  

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc 

đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, vận đông huy động nguồn lực xây 

dựng Đền Chi Lăng, tăng số lượng và nâng cao chất lượng tin bài, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức, phong phú, sâu rộng trên mọi kênh thông tin đại chúng để 

mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh đều được biết, 

hiểu về ý nghĩa của công trình Đền Chi Lăng và có trách nhiệm đóng góp ủng 

hộ xây dựng công trình quan trọng này. Liên hệ, phối hợp với các cơ quan báo 

chí Trung ương hỗ trợ, đẩy mạnh, mở rộng phạm vi tuyên truyền. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, các cơ quan viễn thông xây dựng tổng đài tin nhắn ủng hộ, phát động 

Cuộc vận động, huy động đóng góp rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân trong 

và ngoài tỉnh bằng hình thức nhắn tin ủng hộ. 

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ 

thể, chi tiết; trong đó cần có phương án kết nối, làm việc với Ban Khoa giáo Đài 

Truyền hình Việt Nam, các Kênh của Đài Truyền hình Việt Nam đề xuất hình 

thức tuyên truyền vận động phù hợp, hiệu quả.  

- Báo Lạng Sơn chủ động, kịp thời, linh hoạt hơn nữa trong việc điều tiết 

tin bài, tăng cường nội dung tuyên truyền, vận động xây dựng Đền Chi Lăng. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tăng 

cương tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đến đông đảo đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ xây dựng 

Đền Chi Lăng. 

- UBND huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn huyện và con em người Chi Lăng 

lao động, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh trong cả nước để tham gia ủng 

hộ xây dựng Đền Chi Lăng. 

2. Đối với công tác vận động, huy động  

a) Vận động, huy động trong tỉnh 

- Các cơ quan thành viên Ban Vận động cần chủ động, tích cực trong việc 

vận động, huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, 

đơn vị mình đóng góp, hỗ trợ xây dựng Đền Chi Lăng, thể hiện trách nhiệm với 

việc xây dựng công trình có ý nghĩa của tỉnh, từ đó tạo khí thế, động lực lan tỏa 

rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cùng hưởng ứng tham gia ủng 

hộ. 
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- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về công tác vận 

động, huy động xây dựng Đền Chi Lăng; mời Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

tham gia thành viên Ban Vận động; kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

tiếp tục đóng góp, hỗ trợ bằng nhiều hình thức phù hợp (tiền mặt, vật liệu, nhân 

công…). 

- Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với với Sở Nội vụ 

làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn để đề xuất 

phương án vận động, huy động đóng góp xây dựng công trình Đền Chi Lăng. 

b) Vận động, huy động ngoài tỉnh 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch đề ra; làm đầu mối tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ 

doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, sự kiện quan trọng của tỉnh lồng ghép nội 

dung vận đông, huy động ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng; theo dõi, đôn đốc các 

thành viên Ban Vận động thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Đối với dự thảo Chương trình tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp mời gọi đầu 

tư kết hợp vận động huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng năm 2021: 

phải phân rõ thành 02 Đoàn do Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban thường trực làm 

trưởng mỗi Đoàn đi tiếp xúc, trong đó phải xác định cụ thể thời gian, địa điểm, 

doanh nghiệp dự kiến tiếp xúc. Rà soát, bổ sung các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

tiềm năng đã và đang quan tâm, có kế hoạch đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn. 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các 

cơ quan liên quan tăng cường tham mưu, đề xuất các chương trình làm việc, 

giao lưu, học tập kinh nghiệm của Lãnh đạo tỉnh tại một số địa phương khác, 

trong đó lồng ghép hoạt động vận động, huy động hỗ trợ xây dựng Đền Chi 

Lăng. Trước mắt xây dựng chương trình làm việc với tỉnh Thanh Hóa (quê 

hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, chủ tướng chỉ huy trong Chiến thắng Chi 

Lăng - Xương Giang).  

3. Phân công nhiệm vụ các cơ quan thành viên Ban Vận động 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch của 

Ban Vận động, Chương trình gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp và các văn bản liên 

quan khác để sớm triển khai hoạt động của Ban Vận động; hoàn thành, trình ban 

hành trước ngày 15/5/2021.  

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng để tham mưu 

cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng Đền 

Chi Lăng bảo đảm tiến độ công trình. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, phối hợp với UBND huyện Chi 

Lăng đẩy nhanh tiết độ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất thực hiện dự án. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Chi Lăng 

thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý di tích, di sản; chủ trì in ấn 

tờ rơi, tài liệu tuyên truyền để phục vụ hoạt động tuyên truyền, vận động huy 
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động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng trong thời gian tới. 

- Sở Nội vụ hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng thực hiện 

quản lý công tác tín ngưỡng tại Đền Chi Lăng theo quy định; đề xuất Chủ tịch 

UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 

công tác ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục có văn bản đôn đốc 

MTTQ các huyện chưa triển khai huy động, vận động hỗ trợ xây dựng Đền Chi 

Lăng; tiếp tục gửi thư vận động, huy động đóng góp ủng hộ xây dựng Đền Chi 

Lăng. 

- UBND huyện Chi Lăng dự thảo Kế hoạch đầu tư xây dựng Đền Chi 

Lăng. Trong đó cần xác định rõ các hạng mục khác cần đầu tư để đảm bảo công 

trình sớm đi vào vận hành, khai thác; khái toán cụ thể kinh phí; dự kiến phương 

án vận động, kêu gọi doanh nghiệp ủng hộ đối với từng hạng mục và có lộ trình 

thực hiện cụ thể theo thứ tự ưu tiên; gửi xin ý kiến các thành viên Ban Vận động 

góp ý, hoàn thiện chậm nhất trước ngày 15/5/2021. Các cơ quan thành viên Ban 

Vận động cho ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch trước ngày 20/5/2021. UBND 

huyện Chi Lăng tiếp thu các ý kiến góp ý, trình UBND tỉnh trước ngày 

25/5/2021. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các tài 

liệu, tư liệu, video clip tuyên truyền liên quan đến Di tích Chi Lăng, gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

để phục vụ công tác tuyên truyền được hiệu quả hơn.  

- Các cơ quan thành viên Ban Vận động theo chức năng, nhiệm vụ được 

phân công xây dựng kế hoạch chi tiết của cơ quan mình để tổ chức thực hiện có 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi 

Lăng; kế hoạch của các cơ quan gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 15/5/2021 để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

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

- Các TP theo GM số 122/GM-UBND; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Lạng Sơn;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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