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V/v đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử -văn hóa, danh 

lam thắng cảnh trên địa bàn huyện 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 12  năm 2019 

 

 

 Kính gửi: 

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1242/SVHTTDL-QLDS ngày 16/12/2019 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật,  UBND huyện yêu cầu UBND 

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

1. Triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục 

pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng, về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, 

thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong đó tuyên 

truyền Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật di sản văn hóa năm 2009; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định 

số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về quy định thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục 

hồi di tích LSVH, danh lam thắng cảnh; Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành Quy định quản lý di tích, 

di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh; Các văn bản khác có liên quan. 

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa; vận động tuyên truyền 

sâu rộng bằng nhiều hình thức trong nhân dân quán triệt pháp luật về di sản văn 

hóa đến các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội và mọi người dân trên địa bàn. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích của 

địa phương đối với tiểu ban di tích, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh 

hưởng tới giá trị di tích. 

4. Tiếp tục quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân 

thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan, ưu 

tiên công tác PCCC, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, 



điều chỉnh những sai sót có thể xẩy ra trong quá trình triển khai các dự án, tu bổ, sửa 

chữa di tích, tránh để xẩy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu 

tố gốc cấu thành di tích, kể cả  đối với những di tích chưa được xếp hạng. 

5. UBND các xã, thị trấn quy định rõ trách nhiệm của các ngành, đoàn thể của 

địa phương, Ban quản lý di tích, tiểu ban quản lý di tích, người được giao trông coi 

di tích trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kết hợp 

lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm 

di tích.  

Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các 

xã, thị trấn theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

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

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ, Công an huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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