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THÔNG BÁO
Chương trình khảo sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh
tại huyện Chi Lăng
Căn cứ Chương trình số 06/CTr-HĐND-VHXH ngày 05/01/2019 của Ban
Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2019;
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,
Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát nắm tình hình, kết quả
thực hiện kết luận tại phiên giải trình và giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa
bàn huyện Chi Lăng, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận tại phiên giải trình của Thường trực
HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đầu tư tôn tạo, bảo tồn, khai thác,
phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng trên địa bàn huyện Chi
Lăng, trong đó có dự án Đền thờ Chi Lăng, một trong các dự án thuộc Đề án xây
dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (theo Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày
11/4/2018 của UBND tỉnh).
2. Báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri về việc trùng tu cơ sở hạ
tầng tại di tích Hang Gió, huyện Chi Lăng- di tích đã được được Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 2004.
3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và
nguyên nhân; những đề xuất, kiến nghị.
II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT

1. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng đoàn.
- Bà Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, thành viên.
- Bà Bế Thị Hòa, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành viên.
- Chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

2. Thành phần dự buổi làm việc: do lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng
bố trí.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Ngày 16/9/2019:
- Từ 8h00, khảo sát tại di tích danh thắng Hang Gió, xã Mai Sao, huyện
Chi Lăng.
- Từ 9h00, khảo sát tại địa điểm xây dựng Đền thờ Chi Lăng và một số
công trình liên quan trong Đề án xây dựng và phát triển Khu di tích Chi Lăng,
huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025.
- Từ 10h00, làm việc tại UBND huyện Chi Lăng về hình thực hiện công
tác quản lý nhà nước về đầu tư tôn tạo, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các di
tích lịch sử văn hóa, danh thắng trên địa bàn huyện Chi Lăng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo đơn vị chuẩn
bị báo cáo theo nội dung khảo sát, gửi về Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh trước
ngày 14/9/2019; bố trí thành phần, địa điểm làm việc với Đoàn.
2. Đề nghị các đồng chí trong thành phần bố trí tham gia Đoàn khảo sát.
3. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bố trí các điều kiện phục vụ hoạt động
của Đoàn khảo sát theo chương trình.
Đoàn khảo sát tập trung tại Trụ sở HĐND tỉnh để xuất phát lúc 06 giờ 30
ngày 16/9/2019. Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với ông Vương Đắc Huy,
Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh; số điện thoại:
0253.812.720; 0988.854.088.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành
phần tham gia Đoàn khảo sát và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực
hiện.
Thông báo này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn KS;
- TT HĐND, UBND huyện Chi Lăng;
- C,PVP HĐND tỉnh;
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT;
- Lưu: VT.
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