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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

  Kính gửi:  

                           - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

                           - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 278/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 28/02/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc Thông tin, tuyên truyền, 

nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực 

xã hội xây dựng Đền Chi Lăng. 

Nhằm tích cực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận 

động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, UBND huyện Chi 

Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ quan tâm phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác vận động, huy 

động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng năm 2023, trong đó tập trung 

vào một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Quán triệt, thông tin, tuyên truyền về mục đích của công tác vận động, 

huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, nhằm tiếp tục huy động các 

nguồn lực xã hội để đầu tư hoàn thiện Đền Chi Lăng theo nhiều nội dung, hình 

thức, phương thức khác nhau, bảo đảm huy động đạt và vượt kế hoạch kinh phí 

đã xác định trong năm 2023 để hỗ trợ xây dựng công trình Đền Chi Lăng, hoàn 

thành đưa vào sử dụng các hạng mục theo đúng tiến độ. Kết hợp vận động đối 

tượng là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiềm năng, thế mạnh và huy động 

đóng góp từ sự gương mẫu tích cực của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị - xã hội - nghề nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài địa bàn huyện. 

2. Quán triệt, thông tin, tuyên truyền về yêu cầu của công tác vận động, huy 

động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, như: Việc vận động đóng góp trên 

tinh thần tự nguyện ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện. 

Việc phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tỏ lòng biết ơn đối với người có 

công với Tổ quốc đã hy sinh qua các thời kỳ. Nguồn vốn huy động được quản lý, 

sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; việc sử dụng phải bảo đảm công khai, 

minh bạch, dân chủ, các khoản thu - chi theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt 

của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, các ngành, 

cơ quan, đơn vị,... tuyên truyền, phổ biến qua truyền thông đại chúng, trang 

mạng xã hội, Facebook, Zalo về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng của 

vùng đất Chi Lăng; khơi dậy truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ 

nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” để các tầng lớp Nhân dân trong xã hội 
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nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng việc xây dựng Đền 

Chi Lăng, từ đó tích cực tham gia ủng hộ. Kịp thời thông báo, đưa tin về tiến độ, 

kết quả các đợt vận động; tuyên truyền về việc ghi nhận biểu dương các tổ chức, 

cá nhân doanh nghiệp đã đóng góp tích cực trong việc ủng hộ, đóng góp. 

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu 

rộng trên các kênh thông tin đại chúng để vận động, huy động sự đóng góp có 

hiệu quả; xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền vận động xây dựng 

Đền Chi Lăng. Tăng số lượng, tần suất, nâng cao chất lượng tin bài, tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức, phong phú, sâu rộng trên các kênh thông tin đại chúng, nhất 

là trên các nền tảng mạng xã hội về lịch sử đấu tranh giữ nước của Nhân dân ta 

gắn với các sự kiện chiến thắng Chi Lăng; tiến độ xây dựng Đền Chi Lăng, danh 

mục các hạng mục đang kêu gọi ủng hộ...  

5. Thông tin, tuyên truyền về sự chủ động, tích cực triển khai thực hiện 

nhiệm vụ của UBND huyện Chi Lăng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện xây 

dựng Đền Chi Lăng, như: Đôn đốc nhà thầu tập trung vật tư, nhân lực, thiết bị 

để thi công xây dựng công trình hoàn thành theo kế hoạch; chỉ đạo chủ đầu tư 

quản lý chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công xây dựng, kịp thời báo cáo các 

vướng mắc, kiến nghị, đề xuất xem xét giải quyết. Công tác chuẩn bị các tài liệu, 

tư liệu video clip liên quan đến Di tích Chi Lăng để cung cấp cho các cơ quan 

truyền thông liên quan phục vụ công tác tuyên truyền có hiệu quả. Công tác chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai sâu rộng 

đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên, đông đảo tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ 

xây dựng Đền Chi Lăng. Công tác đổi mới phương pháp tuyên truyền đến các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, Nhân dân trên địa bàn huyện và những người dân có quê 

hương là huyện Chi Lăng đang lao động, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh 

trong và ngoài nước, từ đó khơi gợi niềm tự hào, bản sắc riêng về mảnh đất, con 

người huyện Chi Lăng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm 

trong việc hưởng ứng, đóng góp công sức cho phát triển kinh tế - xã hội, quê 

hương huyện Chi Lăng nói chung và xây dựng Đền Chi Lăng nói riêng. 

6. Thường xuyên chú trọng việc nắm bắt tình hình, thông tin, định hướng 

nhận thức dư luận xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân 

đối với công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn quan tâm, phối hợp chỉ đạo triển khai 

thực hiện tốt các nội dung trên./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (B/c); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Đăng tải trên Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (VTK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Vi Quang Trung 
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