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Kính gửi:  

 - Ngân hàng Công Thương Việt Nam; 

- Ngân hàng Công Thương Việt Nam  

  Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

 

Trong thời gian qua, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã 

quan tâm, dành nguồn lực phối hợp với tỉnh Lạng Sơn triển khai các chương 

trình an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa 

phương, trong đó có đầu tư nguồn lực cho xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn 

và xin gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong 

hệ thống VietinBank và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp 

đỡ của các đồng chí trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Vùng đất Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ hồn 

thiêng sông núi với vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, luôn được các triều vua thời 

phong kiến và các nhà quân sự tài ba coi là vùng đất phên dậu, là điểm trấn ải 

biên cương trọng yếu của Tổ quốc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, ngay từ 

buổi đầu lập nước, Chi Lăng luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ 

quốc của dân tộc Việt Nam.  

Khu di tích lịch sử Chi Lăng tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được Nhà 

nước xếp hạng di tích quốc gia năm 1962, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 

năm 2019, là nơi ghi nhớ những công lao to lớn của các vị anh hùng dân tộc đã 

hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Thuận theo nguyện 

vọng của chính quyền và Nhân dân các dân tộc địa phương, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn đã khởi công xây dựng công trình Đền Chi Lăng với tổng kinh phí 

trên 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện kinh tế của tỉnh Lạng Sơn còn 

nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước chỉ  bảo đảm cho công tác giải phóng mặt 

bằng, còn kinh phí xây dựng các hạng mục công trình phải huy động các nguồn lực 

xã hội để thực hiện.  
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Để công trình Đền Chi Lăng sớm được khánh thành đáp ứng nhu cầu 

chiêm bái, viếng thăm, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc và nghiên 

cứu khoa học của đồng bào, du khách trong và ngoài nước; Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn kính đề nghị VietinBank tiếp tục quan tâm, tài trợ nguồn kinh phí an 

sinh xã hội với số tiền 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) để đầu tư xây dựng Đền 

Chi Lăng, góp phần hoàn thành công trình tâm linh mang nhiều ý nghĩa lịch sử 

này; để di tích được bảo tồn, giữ gìn, phát huy, là niềm tự hào của Nhân dân các 

dân tộc Lạng Sơn, tiếp tục là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các 

thế hệ hôm nay và mai sau. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Ngân hàng Công Thương 

Việt Nam và Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn quan 

tâm, tạo điều kiện tài trợ.  

Trân trọng cảm ơn!  
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, VHTTDL; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, KT, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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