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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 1131/UBND-VHTT 

V/v Phối hợp đón Đoàn khảo sát của 
Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chi Lăng, ngày 09  tháng 9 năm 2019 

 
                   Kính gửi:  
    - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 
    - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng; 
    - Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

Thực hiện Thông báo số 543/TB-HĐND-VHXH ngày 05 tháng 9 năm 
2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình khảo sát tình hình, 
kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 
294/TB-HĐND, ngày 28/6/2017 về Kết luận của Thường trực HĐND tại phiên 
họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về tình hình quản lý, khai thác, 
phát huy giá trị hệ thống di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
833/HĐND-VP, ngày 11/12/2018 giao theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc 
giải quyết các kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI. 

Để chuẩn bị công tác đón Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh được 
chu đáo, đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu. Ủy ban nhân dân huyện Chi 
Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Tham mưu tổng hợp báo cáo của UBND huyện theo nội dung yêu cầu 
tại Thông báo số 543/TB-HĐND-VHXH của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ Đoàn khảo sát. 

- Tham mưu thành phần dự làm việc với Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh. 

- Xây dựng lộ trình khảo sát tại Danh thắng Hang Gió, Khu vực xây dựng 
Đền thờ Chi Lăng và một số địa điểm dự kiến xây dựng các hạng mục của Đề án 
“Xây dựng và phát triển Khu di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2025”. 

2. Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện 

Tham mưu xây dựng báo cáo theo các nội dung tại mục 1 của Thông báo 
số 543/TB-HĐND-VHXH ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn gửi về phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp xây dựng báo cáo 
của UBND huyện chậm nhất 16 giờ00 phút ngày 12/9/2019. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 - Chuẩn bị Hội trường làm việc, thực hiện công tác hậu cần. 

- Bố trí xe đưa đón các thành phần tham dự cùng đoàn khảo sát tại các 
điểm di tích. 
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Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác 
chuẩn bị đón Đoàn khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề nghị các cơ quan, 
đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, Các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hùng Mạnh 
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