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VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v tu bổ, phục hồi di tích tại 

các huyện Băc Sơn, Tràng Định 
 

                               
Kính gửi: 

 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định. 

   
 

Xem xét Báo cáo số 29/BC-SVHTTDL ngày 21/02/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện tu bổ chống xuống cấp di 

tích thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2020, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 1. Đồng ý chủ trương chuyển kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển 

văn hóa năm 2020 theo Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC ngày 20/01/2020 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với số kinh phí 800 triệu đồng cho UBND 

huyện Bắc Sơn thực hiện tu bổ di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục: 

Cải tạo, sửa chữa Di tích Đèo Tam Canh - Di tích Đồn Mỏ Nhài - Di tích Đình 

Nông Lục và 200 triệu đồng cho UBND huyện Tràng Định thực hiện tu bổ di 

tích lịch sử chiến thắng Đường số 4.  

2. Giao cho UBND huyện Bắc Sơn làm chủ đầu tư, bổ sung nguồn vốn, 

điều chỉnh quy mô, tổng mức  công trình: Tu bổ di tích lịch sử Khởi nghĩa Bắc 

Sơn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Di tích Đèo Tam Canh - Di tích Đồn Mỏ Nhài 

- Di tích Đình Nông Lục thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư, bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa theo quy định, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời 

đưa công trình vào sử dụng, phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm 

khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/2020). 

3. Giao cho UBND huyện Tràng Định làm chủ đầu tư công trình Tu bổ di 

tích lịch sử chiến thắng Đường số 4, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư 

đầu tư, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa theo quy định. Sớm 

hoàn thiện các hạng mục công trình, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ các hoạt 

động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới.  

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, 

bố trí ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư công trình Tu bổ di tích lịch sử chiến thắng 

Đường số 4 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo trên; 

trình UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện 2 công trình trên trước ngày 

11/3/2020. 
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(Công văn số 308/BVHTTDL-KHTC, Báo cáo số 29/BC-SVHTTDL được 

gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, KTN, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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