
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ 

các xã An toàn khu, vùng An 

toàn khu 

                

Kính gửi:  
 - Các Sở, ban, ngành;                                             

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày  24/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định tập trung 

triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 14/CT-

TTg, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân 

dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương chiến khu ATK cách 

mạng; bảo tồn, tôn tạo, phục dựng các di tích cách mạng; thực hiện chính sách 

liên quan đến đối tượng thụ hưởng là xã ATK, vùng ATK, Chương trình 135; 

tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, các dự án có tính lan tỏa, dự án ở vùng 

trung tâm ATK; khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư vào các xã ATK 

để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch; sơ kết, tổng kết, biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác chính sách hỗ trợ xã 

ATK, vùng ATK.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp UBND huyện Tràng Định, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu, xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các 

di tích lịch sử cho các xã ATK huyện Tràng Định; báo cáo đề xuất UBND tỉnh 

trong tháng 7/2020. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu bố trí nguồn lực 

để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu 

tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, du lịch 

nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới 

ở các xã ATK cách mạng. 

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

hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, các cơ quan 

liên quan chủ động tham mưu cân đối ngân sách địa phương, huy động các 

nguồn lực khác để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các 

xã ATK, vùng ATK cách mạng. 
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4. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định, các cơ quan liên 

quan tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh 

xã hội tại các xã ATX, vùng ATK cách mạng. 

5. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các 

huyện Bắc Sơn, Tràng Định, các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng hoặc bổ 

sung, sửa đổi quy chế về việc quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử 

sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK cách mạng, bảo đảm phù hợp, đúng 

theo quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 6/2020. 

6. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp 

tục rà soát, tham mưu thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, 

vùng ATK theo đúng tiêu chí, quy trình thủ tục quy định tại Quyết định số 

897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy 

trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu; báo cáo đề xuất 

UBND tỉnh trong tháng 7/2020. 

  (Chỉ thị số 14/CT-TTg, Quyết định số 2475/QĐ-TTg, Quyết định số 

20/QĐ-TTg được gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH).     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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