
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 xây dựng đền Chúa Suối 

Ngang, xã Hòa Thắng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Hữu Lũng, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

        Kính gửi:      

- Phòng Văn hoá và Thông tin; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

- Ủy ban nhân dân xã Hoà Thắng. 

 

UBND huyện nhận được Công văn số 466/SNV-TNTG ngày 22/4/2022 của 

Sở Nội vụ về việc xây dựng Đền Chúa Suối Ngang, xã Hòa Thắng, huyện Hữu 

Lũng và Công văn số 477/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 19/4/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phục dựng Đền Chúa Suối Ngang, xã Hòa Thắng, 

huyện Hữu Lũng. Văn bản của Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều 

đồng thuận, nhất trí với chủ trương phục dựng, xây mới Đền Chúa Suối Ngang, xã 

Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng. 

Để đảm bảo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai khi xây dựng các 

công trình tín ngưỡng, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Là đơn vị đầu mối, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và UBND xã Hoà thắng tham mưu cho UBND huyện về 

xây dựng công trình Đền Chúa Suối Ngang, xã Hòa Thắng theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã Hoà Thắng và chủ đầu tư thực hiện xây 

dựng mới công trình tín ngưỡng theo quy định của Luật Xây dựng và quy định tại 

Điểm b, Khoản 3, Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã Hoà Thắng và chủ đầu tư thực hiện việc sử 

dụng đất tín ngưỡng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo quy định tại Điều 160 Luật đất đai năm 2013. 

4. Uỷ ban nhân dân xã Hoà Thắng 

- Tiếp tục tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức đánh giá tác động 

của dự án ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng, tạo sự đồng thuận của nhân 

dân đối với công trình tín ngưỡng Đền Chúa Suối Ngang xã Hòa Thắng, huyện 

Hữu Lũng. 



- Thông báo tới chủ đầu tư nội dung Công văn số 466/SNV-TNTG của Sở 

Nội vụ và Công văn số 477/SVHTTDL-QLVHGĐ của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn chủ 

đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định.  

(Gửi kèm Công văn số 466/SNV-TNTG của Sở Nội vụ; Công văn  số 

477/SVHTTDL-QLVHGĐ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên VNPT-iOffice) 

Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND xã Hoà Thắng và chủ đầu tư nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở VH,TT&DL; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
 

 


		2022-04-25T17:53:22+0700


		2022-04-26T08:57:21+0700


		2022-04-26T08:57:21+0700


		2022-04-26T08:57:21+0700




