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Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 87/TTr-SVHTTDL ngày 10/9/2018 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu lưu 
niệm di tích khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc, Văn 
phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Quy mô diện tích lập quy hoạch và cơ cấu sử dụng đất của Khu lưu niệm 
di tích khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa Bắc Nga kèm theo Tờ trình 87/TTr-
SVHTTDL ngày 10/9/2018 chưa phù hợp với Quyết định số 496/QĐ-UBND 
ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 
quy hoạch tổng thể Khu lưu niệm di tích Khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa 
Bắc Nga, huyện Cao Lộc nhưng cũng không được giải trình làm rõ. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung 
báo cáo giải trình rõ sự sai khác trên; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các số liệu 
khác có liên quan để đảm bảo tính chính xác của hồ sơ trước khi trình UBND 
tỉnh xem xét, phê duyệt./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Xây dựng; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM: TH TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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