
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DUONG 

 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 175/KH-

UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực 

hiện tu bổ, chống xuống cấp di tích đã xếp hạng 

trên địa   bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Tam Dương, ngày        tháng  9  năm 2021 

                     Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 UBND huyện nhận được Văn bản số 1160/SVHTT&DL-QLDSVH ngày 

07/9/2021, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện tu bổ, 

chống xuống cấp di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.  

 UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trên cơ sở danh mục dự kiến tại kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

15/7/2021 của UBND tỉnh hàng năm. UBND các xã, thị trấn kiểm tra đánh giá 

mức độ, tỷ lệ xuống cấp của di tích trên địa bàn địa phương, đề xuất danh mục cụ 

thể, số lượng, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn xã, 

thị trấn (lưu ý không hỗ trợ các di tích để xảy ra xâm hại, lấn chiếm, xây dựng 

trái phép), (UBND huyện sao gửi kèm Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 

15/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).  

2. Căn cứ vào hiện trạng của di tích LSVH của địa phương, hàng năm, 

UBND các xã, thị trấn đề xuất danh mục, số lượng, mức kinh phí đề nghị hỗ trợ 

tu bổ, tôn tạo di tích từng năm trong đó ưu tiên tu bổ, tôn tạo các di tích có tỷ lệ 

xuống cấp lớn, gửi về UBND huyện qua (Phòng Văn hóa và Thông tin), tổng 

hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh phê duyệt.  

Thời gian như sau: Năm 2022, gửi văn bản trước ngày 25/9/2021, các năm 

tiếp theo trước ngày 20/7 (theo mẫu biểu gửi kèm).  

3. Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư theo thẩm quyền, thực 

hiện lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di 

tích và tổ chức thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn đảm bảo tiến 

độ, chất lượng, yếu tố gốc của di tích. Việc huy động nguồn vốn xã hội hóa, 



nguồn hợp pháp khác kết hợp nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong 

việc tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích trên địa bàn. 

Yêu cầu, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- CT,các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, KT-HT; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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