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- Các Phòng: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ,  

   TN&MT, TC-KH, GD&ĐT, KT&HT; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

  Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích Lịch sử - Văn 

hóa, Danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sao gửi Chỉ thị kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các Cơ quan, đơn vị (nêu trên), UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng 

nhiệm vụ, tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy 

các giá trị di tích trên địa bàn huyện. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng 

di tích lịch sử - văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di 

tích, phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đưa 

hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào nề nếp.  

3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp đối với các di tích 

đã được xếp hạng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và 

du khách; xác định rõ mục tiêu bảo quản, tu bổ lộ trình thực hiện đối với từng di tích. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của tỉnh để triển khai kế hoạch kiểm kê, 

công bố danh mục và hoàn thành việc cắm mốc để xác định ranh giới các di tích; 

không để tình trạng xâm hại và lấn chiếm di tích xảy ra.  

4. Phân rõ trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền đối với từng di tích; để 

có cơ sở quản lý, khai thác có hiệu quả, gắn kết các điểm di tích để từng bước hình 

thành tuyến du lịch thu hút khách thập phương, khách tham quan.  

5. Tăng cường công tác quản lý đất đai của các di tích bị lấn chiếm, có biện 

pháp, kiên quyết trong việc thu hồi đất của di tích bị lấn chiếm; thực hiện việc quản lý, 

sử dụng có hiệu quả đất đai của di tích. Xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất đai, 

xâm phạm di tích.  



6. Tổ chức hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội gắn với di tích; 

các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; ngăn chặn kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng tới di 

tích và cảnh quan môi trường tại di tích.  

7. Phòng Văn hóa và Thông tin hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn 

cho những người được giao trách nhiệm quản lý các di tích để nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm được giao. Phối hợp với Phòng Nội vụ các cơ quan liên quan thường 

xuyên kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

  

 

  

Lê Xuân Bình 
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