
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VP-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

V/v thẩm định nhiệm vụ và dự toán 

lập Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, 

phục hồi và phát huy giá trị 22 di 

tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Tờ trình số 206/TTr-SVHTTDL ngày 16/12/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập 

Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di tích quốc gia Khu 

di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm 

định dự toán chi phí lập Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 

22 di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; báo 

cáo UBND tỉnh kết quả thẩm định trước ngày 15/01/2023. 

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

có liên quan nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm 

định nhiệm vụ Quy hoạch Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di 

tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để thẩm 

định trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo 

quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TNMT, VHTTDL;  

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM,  

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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