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THƯ NGỎ 

Đề nghị ủng hộ kinh phí mua ghế đá,  

trồng cây xanh tại khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn  

   

   Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện; 

- Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; 

- Những người con quê hương Bắc Sơn đang sinh sống, học 

tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc. 

 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 539-TB/HU ngày 31/10/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về chủ trương xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng các 

công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 

27/9/2020).   

Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn là một trong hai Bảo tàng cấp huyện duy 

nhất của cả nước. Năm 2015, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn công nhận là điểm du lịch của tỉnh (theo Quyết định số 

1224/QĐ-UBND ngày 22/4/2015) nên thu hút đông đảo lượng du khách đến 

tham quan. 

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 

27/9/2020) được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc 

Sơn được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, chỗ nghỉ, dừng chân cho du khách còn 

thiếu, cảnh quan khuôn viên chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn,tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân quan tâm, sự ủng hộ về tài 

chính (hoặc hiện vật) để trồng một số loại cây xanh trong khuôn viên Bảo tàng 

hoặc ủng hộ bàn, ghế đá cho du khách nghỉ, dừng chân để Bảo tàng Khởi nghĩa 

Bắc Sơn thực sự là điểm đến của du khách.  

Dự kiến mua ghế đá và cây cảnh cụ thể như sau: 

- Trồng 40 cây hoa Giấy (sát tường phía bên trái từ cổng vào) 

 - Trồng 30 cây hoa Đào (sát tường ngay cổng vào) 

 - Trồng 30 gốc hoa Giun (sát tường phía bên phải) 

 - 03 bộ bàn ghế (để dưới gầm nhà trưng bày) 

 - 10 chiếc ghế để dưới các gốc cây xanh 

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 9 năm 

2020. 
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Nơi tiếp nhận: Mọi sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập 

thể, cá nhân bằng hiện vật xin chuyển đến Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, địa 

chỉ: thôn Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; hoặc tài 

khoản 3713.0.1126662.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện Bắc Sơn. 

UBND huyện Bắc Sơn rất mong sự quan tâm ủng hộ của các tập thể, cá 

nhân, doanh nghiệp. Mọi sự ủng hộ của quý vị sẽ được sử dụng đúng mục đích. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TTVHTT&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Trần Huy 
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