
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VH 
V/v tuyên truyền Kế hoạch của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 
51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn 
tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 
Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Hữu Lũng, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

                    Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

  

 Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân 
tộc, tình yêu quê hương, đất nước; gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền 

thống; xây dựng tư tưởng, đạo đức lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong 
Nhân dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng nói chung, huyện Chi Lăng nói riêng đối 
với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các nội dung theo 

Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 
quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 và báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện) khi có yêu cầu./. 

(Các văn bản liên quan gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VHTT&Dl tỉnh; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VH&TT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trần Quốc Phong 
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