
Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Nội vụ; 

Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Giao 

thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Công thương; Giáo dục và 

Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và 

Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Huyện ủy Chi Lăng; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-BVĐ ngày 13/12/2022 của Ban Vận 

động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng (Ban Vận động). Để đảm 

bảo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, huy động các nguồn lực 

xây dựng Đền Chi Lăng đầy đủ, kịp thời, đúng với tinh thần chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan thành viên Ban Vận động:  

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 179/KH-

BVĐ ngày 13/12/2022 của Ban Vận động. Xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện 

các nhiệm vụ liên quan đến việc vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng 

Đền Chi Lăng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trọng tâm là cần 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các sự kiện quan trọng năm 2023 với nhiều hình thức đa dạng, phong 

phú tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp 

nhân dân để góp phần nâng cao nhận thức và kêu gọi ủng hộ xây dựng Đền Chi 

Lăng. Chủ động liên hệ với các đối tác, tổ chức, cá nhân có quan hệ thuộc lĩnh 

vực ngành phụ trách để kêu gọi ủng hộ theo nội dung đã đề xuất của từng thành 

viên Ban Vận động. 

2. Trước ngày mùng 10 của tháng đầu quý (kể từ Quý II/2023), đề nghị 

các thành viên Ban Vận động định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, 
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kết quả vận động, huy động nguồn lực ủng hộ xây dựng Đền Chi Lăng hằng quý 

và cuối năm về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ban Vận động.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các cơ quan, thành viên Ban vận 

động phối hợp, thực hiện. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS(NNS). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 
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