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Tam Dương  ngày         tháng  9  năm 2021 

 

                                   Kính gửi:   

- Các phòng: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Nhằm tăng cường công tác quản lý, phòng chống thiên tai, cháy, nổ tại các 

di tích lịch sử - văn hóa, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện; UBND 

huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 
 

1. Đối với công tác phòng chống cháy, nổ 

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống cháy, nổ cho 

các Ban quản lý di tích cấp xã, các Tiểu ban quản lý di tích, người trực tiếp trông 

coi di tích và khách tham quan. 

 - Không thắp hương quá nhiều bên trong di tích, tránh khói làm hư hỏng di 

vật, cổ vật, đồ thờ và nguy cơ hỏa hoạn; Không đốt vàng mã trong khu vực thờ tự 

của di tích, phải có nơi hóa vàng mã, hủy hương, đèn…đảm bảo an toàn; hạn chế 

tối đa việc đốt vàng mã trong những ngày lễ hội.  

 - Ban hành các quy định, nội quy về PCCC; dự phòng điều kiện thoát nạn 

khi có cháy xảy ra; Kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, 

dây dẫn điện, lắp đặt ở những vị trí thuận tiện, không mắc dây điện lên hệ thống 

cột, hoành phi, câu đối…làm mất mỹ quan và dễ xảy ra chập điện, cháy nổ.  

 - Phải có người trông coi khi khách đến thắp hương, nến để xử lý ngay 

những trường hợp bất cẩn xảy ra.  

 - Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên 

lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn;  

- Chủ động trang bị phương tiện PCCC, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 

phương tiện PCCC hiện có đảm bảo hoạt động tốt khi có cháy xảy ra như: nước, 

xô, bình chữa cháy xách tay các loại…Quản lý chặt chẽ nguồn nhiệt, các thiết bị 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khi vực bếp, chính điện, kho, bãi xe… 

 - Tổ chức tập huấn cho các lực lượng chữa cháy tại chỗ về thao tác sử dụng 

bình chữa cháy và các phương tiện, dụng cụ chữa cháy.   

- Chủ động xây dựng các phương án, trang thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời 

trong trường hợp cháy, nổ và phương án cứu nạn, cứu hộ.  
 

2. Đối với công tác phòng chống thiên tai  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống 

thiên tai cho các Ban Quản lý di tích cấp xã, các Tiểu ban quản lý di tích, người 

trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.  



- Đối với các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo có kiến trúc gỗ, cần kiểm tra 

chi tiết các cấu kiện kiến trúc gỗ bị xuống cấp và có phương án bảo vệ phù hợp 

nhằm bảo vệ an toàn di tích và di vật, cổ vật thuộc di tích, giảm thiểu tối đa thiệt 

hại do thiên tai gây ra.  

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó 

khi có thiên tai, lũ lụt. 
 

 3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Phòng Nội vụ căn cứ vào 

chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống, rãnh thoát nước, chặt, tỉa 

các cành cây to, phủ trên mái của di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

 

 

Đào Hải Nam 
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