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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện hồ sơ khoa học các xã 

An toàn khu, vùng An toàn khu tại Hội thảo hồ sơ khoa học đề nghị công 

nhận 06 xã, thị trấn đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn thời kỳ kháng chiến chống Pháp 

 

 Ngày 10/7/2022, Hội đồng thẩm định thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị công 

nhận các xã An toàn khu (ATK), vùng An toàn khu, chủ trì phối hợp với đơn vị tư 

vấn đã tổ chức cuộc Hội thảo hồ sơ khoa học đề nghị công nhận các xã ATK, vùng 

ATK. Sau khi nghe ông Nguyễn Minh Tuấn, đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị công 

nhận các xã ATK, vùng ATK cho huyện trình bày các nội dung đã sưu tầm và biên 

soạn thành Hồ sơ khoa học đối với 06 xã, thị trấn đề nghị công nhận xã ATK, vùng 

ATK và ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo. Chủ tịch Hội 

đồng thẩm định hồ sơ khoa học các xã ATK và vùng ATK, kết luận như sau: 

 Nhất trí với dự thảo các Hồ sơ khoa học do đơn vị tư vấn biên soạn, các tư 

liệu tác giả khai thác được có tính thuyết phục cao, cơ bản đáp ứng theo các yêu 

cầu của các tiêu chí theo Quyết định 897/QĐ-TTg, ngày 27/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, 

vùng An toàn khu; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham 

dự Hội thảo và đã đề nghị đơn vị tư vấn lập hồ sơ tiếp thu, giải trình, biên tập củng 

cố thêm cho các hồ sơ. Tuy nhiên chất lượng của một số hồ sơ chưa đạt như yêu 

cầu, do tư liệu liên quan đến các tiêu chí còn thiếu, các nhân chứng lịch sử hầu hết 

đã qua đời, chủ yếu là tư liệu hồi cố thiếu tính sát thực...ảnh hưởng tới chất lượng 

và tiến độ thực hiện. Để việc hoàn thiện các hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định 

để trình cấp thẩm quyền thẩm định công nhận trong tháng 7 năm 2022. Chủ tịch 

Hội đồng thẩm định yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện ngay các 

nội dung sau: 

 1. Các thành viên Hội đồng thẩm định: Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ và tài 

liệu có liên quan để củng cố và hoàn chỉnh các hồ sơ đề nghị công nhận (tập trung 

chủ yếu vào hồ sơ của các xã còn thiếu về tư liệu để minh chứng cho các sự kiện). 

 2. Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định): Tổng hợp 

các ý kiến đóng góp, rà soát củng cố lại các hồ sơ, chuyển đơn vị tư vấn biên tập 

hoàn chỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các xã có liên quan thực hiện các quy 

trình thủ tục theo Quyết định 897/QĐ-TTg, ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng 

An toàn khu. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

tham mưu cho Hội đồng thực hiện việc cắm biển tại các điểm diễn ra các hoạt 



 

động, sự kiện của từng tiêu chí, bố trí các biển báo chỉ dẫn và các cột mốc địa 

danh kèm theo diễn giải nhằm tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân hiểu rõ về 

các sự kiện lịch sử đã diễn ra trên địa bàn; đồng thời để phục vụ cho Đoàn công 

tác của các Bộ, ngành Trung ương khi tiến hành thẩm tra thực địa. 

4. Đơn vị tư vấn: Trên cơ sở các tư liệu, tài liệu và các minh chứng có 

liên quan do cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp và cung cấp. Tổ 

chức thực hiện việc biên tập hoàn chỉnh các nội dung để trình các cơ quan chức 

năng thẩm định theo quy định. Cung cấp các dẫn chứng, minh chứng đã sưu 

tầm, biên soạn được liên quan đến các tiêu chí của từng hồ sơ một, để cho các xã 

có cơ sở nghiên cứu; đồng thời hướng dẫn các xã về phương pháp lập luận đối 

với các tiêu chí, sự kiện có trong hồ sơ và thống nhất trong việc thuyết minh, 

giải trình với các Hội đồng thẩm định. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp 

với phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin và UBND các xã có liên quan, 

thực hiện việc biên tập, xây dựng phim tư liệu, lưu lượng khoảng 30 - 35 phút để 

thực hiện vùng ATK. Nội dung liên quan đến các sự kiện, các nhân chứng lịch 

sử và các tiêu chí có trong các hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK và 06 xã đã 

được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2020. Thời gian thực hiện đến hết 

ngày 24/7/2022. 

 6. UBND các xã, thị trấn: Quốc Khánh, Đại Đồng, Kháng Chiến, Hùng 

Việt, Đào Viên và thị trấn Thất Khê tiếp tục rà soát, củng cố thêm nội dung hồ 

sơ, bổ sung, cập nhật số liệu thống kê hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội của 

các xã (Lưu ý: Các số liệu thống nhất theo số liệu niên giám thống kê đến 

31/12/2021 của Chi cục thống kê huyện); nghiên cứu kỹ hồ sơ và các tài liệu liên 

quan phục vụ cho việc thuyết minh, giải trình đối với các Hội đồng thẩm định; 

tạo điều kiện và cử công chức tham gia phối hợp cùng tổ biên tập của Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trong việc xây dựng phim tư liệu. 

 Trên đây là nội dung thông báo Kết luận của cuộc Hội thảo thực hiện hồ 

sơ khoa học đề nghị công nhận các xã An toàn khu, vùng An toàn khu huyện 

Tràng Định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và 

UBND các xã Quốc Khánh, Đại Đồng, Kháng Chiến, Hùng Việt, Đào Viên và 

thị trấn Thất Khê căn cứ chức năng nhiệm vụ đã phân công, nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- BCĐ ATK huyện; 

-  Hội đồng thẩm định hồ sơ ATK huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đơn vị tư vấn; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn: Quốc Khánh, Đại Đồng, 

Kháng Chiến, Hùng Việt, Đào Viên, thị trấn Thất Khê; 

- Lưu: VT (PNV). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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