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 Kính gửi: 

 

UBND các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua Ban QLDT các xã, thị trấn đã chỉ đạo và quản lý tốt công tác  

phòng chống cháy nổ, trộm cắp tại các di tích, tuy nhiên vần còn tiềm tàng các 

nguy cơ cao nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Để tăng cường quản lý phòng chống 

thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tiểu ban di tích trên địa bàn 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về tôn giáo, 

tín ngưỡng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh 

tại các cơ sở tín ngưỡng, trong đó thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, 

Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 

UBND tỉnh, huyện về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa.  

2. Tăng cường công tác quản lý hòm công đức tại các di tích LSVH là cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng, Chỉ đạo các BQL di tích ở cơ sở xét bố trí hợp lý nơi thắp 

hương của người chủ trì ở các di tích tôn giáo, tín ngưỡng nhằm thực hiện nếp 

sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy 

nổ cho di tích, khuyến khích ở mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm) 

chỉ đặt một lư hương chung phục vụ người hành lễ. 

3. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức lễ hội tại các di 

tích trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy 

định về phòng, chống dịch bênh covid-19, bảo đảm an toàn các hoạt động lễ hội có tập 

trung đông người. 

4. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong quản lý, sử dụng tiền công đức tại 

các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, tiền, tài sản được dâng cúng, công đức, tài trợ 

cho các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, 

công khai, minh bạch. hiệu quả. 



5. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại di tích, tăng 

cường công tác bảo vệ nhằm an toàn tuyệt đối các di vật, cổ vật, bảo vật, tư liệu, hiện 

vật đang được lưu giữ tại các di tích trên địa bàn. 

6. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp Phòng Nội vụ theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện của các đơn vị. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện và chỉ đạo tốt các nội dung trên./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, VHTT;                      

- Công an huyện Tam Dương; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

                 

                   Lê Xuân Bình 
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