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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị làm việc với các ngành liên quan về quản lý  

khuôn viên khu vực Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh 
 

  

 

Ngày 13/6/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị làm việc với các ngành liên 

quan về quản lý khuôn viên khu vực Tượng đài Trường Chinh. 

 Đồng chí Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.  

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng VH-TT, TC-KH, Văn phòng HĐND-UBND, Công 

an, Trung tâm VH-TT&TT huyện; đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an thị 

trấn Xuân Trường. 

Sau khi nghe ý kiến phát của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, ý kiến phát 

biểu của các ngành, địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Thời gian qua, Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh được đầu tư 

cải tạo, nâng cấp và đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo nhân dân, khách thập 

phương về chiêm bái, thăm viếng. Việc quản lý, vận hành, khai thác các hạng mục 

công trình đi vào nền nếp, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu văn hóa tinh thần của 

nhân dân địa phương và du khách.  

Tuy nhiên, thời gian gần đây tại khuôn viên khu vực Tượng đài Tổng Bí thư 

Trường Chinh xuất hiện việc người dân tự ý kinh doanh các dịch vụ cho thuê xe 

điện, trượt patin, xe tự chế, các hàng quán bán đồ ăn, đồ uống, đồ chơi… gây mất 

mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật 

tự; mặt khác làm mất đi sự tôn kính, trang nghiêm và ý nghĩa văn hóa, tâm linh của 

Tượng đài; tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các hạng mục công trình Tượng đài Tổng Bí 

thư Trường Chinh, phục vụ tốt hơn nhu cầu thăm viếng của nhân dân song vẫn gìn 

giữ nét đẹp văn hóa, sự trang nghiêm, tôn kính đối với anh linh Tổng Bí thư 

Trường Chinh… UBND huyện yêu cầu: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích nhân dân, thanh thiếu nhi trong và 

ngoài huyện đến thăm viếng, chiêm bái, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư và các 

hoạt động văn hóa văn minh, lành mạnh tại khu vực Tượng đài, song phải chấp 

hành nghiêm Nội qui hoạt động tại khuôn viên Tượng đài.  

2. Không cho phép tổ chức các hoạt động kinh doanh, buôn bán; các hoạt 

động đi xe, trượt patin… trên sân Tượng đài và trên lòng, lề đường, vỉa hè các 

tuyến đường xung quanh Tượng đài.  

3. Các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí được tổ chức tại Sân vận động và 

Nhà thi đấu đa năng huyện. 
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4. Người dân nếu có nhu cầu thì gửi phương tiện cá nhân tại khu vực Sân 

vận động huyện (đối diện Trường THPT Xuân Trường B và Ngân hàng Đầu tư 

Phát triển chi nhánh Xuân Trường), tuyệt đối không để các phương tiện trên sân 

Tượng đài và các tuyến đường xung quanh khuôn viên Tượng đài. 

5. Giao Công an huyện, UBND thị trấn Xuân Trường phối hợp với Trung 

tâm VH-TT&TT huyện thực hiện các nội dung sau: 

- Phân công lực lượng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực 

Tượng đài. 

- Tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân không tổ chức các hoạt động kinh 

doanh, buôn bán, các trò chơi… tại khu vực Tượng đài, trường hợp nào cố tình vi 

phạm, không chấp hành Nội qui hoạt động tại khuôn viên Tượng đài thì lập hồ sơ 

xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

6. Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

- Tăng cường quản lý các hạng mục Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường 

Chinh nói chung, khuôn viên Tượng đài Tổng Bí thư nói riêng. 

- Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao tại Sân vận động và 

Nhà thi đấu Đa năng huyện. 

 - Khẩn trương bổ sung nội quy, quy chế quản lý, các loại biển báo tại khu 

vực Tượng đài; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân và du khách thực 

hiện. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của quần thể lưu 

niệm Tổng Bí thư Trường Chinh để nhân dân biết, hiểu đúng ý nghĩa của các hạng 

mục công trình.  

- Thường xuyên tổ chức làm vệ sinh môi trường khu vực Tượng đài, đảm 

bảo luôn sạch đẹp.  

- Chủ động thông tin kịp thời đến lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để phối hợp trong công tác quản lý, xử lý các tình huống. 

 - Chủ động phối hợp với Phòng KT&HT, UBND thị trấn Xuân Trường khảo 

sát, dự kiến vị trí xây dựng Nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân, 

báo cáo UBND huyện để thực hiện. 

7. Phòng VH-TT huyện: Tăng cường quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa 

bàn. Chủ động kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện các nội dung kết luận 

tại Hội nghị này. 

Phòng TN&MT, TC&KH, TK&HT huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng 

dẫn Trung tâm VH-TT&TT huyện thực hiện các nội dung có liên quan. 

Trên đây là ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị 

ngày 13/6/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND thị trấn Xuân Trường; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

Đỗ Văn Minh 
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