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TP. Lạng Sơn,  ngày        tháng 12 năm 2022 
 

GIẤY MỜI  

Khảo sát hiện trạng và nghe báo cáo phương án tu bổ  

di tích đền Vua Lê, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 
  

 

Để thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn thành phố, 

qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các hoạt động tín ngưỡng, đáp ứng nhu 

cầu tham quan, vãn cảnh, chiêm bái của Nhân dân và du khách. Để có cơ sở xem 

xét phương án tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích đền Vua Lê, xã Hoàng Đồng tại Tờ 

trình số 191/TTr-UBND, ngày 29/11/2022, UBND thành phố Lạng Sơn mời các 

thành phần tham gia khảo sát thực tế và nghe báo cáo phương án tu bổ di tích đền 

Vua Lê với thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng; Công chức Địa chính - Xây dựng; 

Công chức Văn hóa - Xã hội; Trưởng thôn Hoàng Tân; Bộ phận thường trực di 

tích Đền Vua Lê (Đề nghị UBND xã Hoàng Đồng mời giúp) 

 2. Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2022 (thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại di tích Đền Vua Lê, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng. 

4. Nội dung: Khảo sát và nghe báo cáo phương án tu bổ di tích Đền Vua 

Lê, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

5. Tổ chức thực hiện:  

- UBND xã Hoàng Đồng: Chuẩn bị nội dung liên quan, báo cáo thực 

trạng và phương án tu bổ di tích Đền Vua Lê. Mời các thành phần liên quan 

tham dự. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp chuẩn bị tài liệu liên quan phục 

vụ buổi khảo sát thực tế; 

 Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần, địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CV, QTM; 

- Lưu: VT . 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vũ  Lê Dũng 
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