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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp bảo vệ di tích trong mùa mưa bão.

Tam Dương ngày15

tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Văn bản số 1389/SVHTTDL-QLDSVH ngày
14/10/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các
biện pháp bảo vệ di tích trong mùa mưa bão.
Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống thiên tai trong mùa
mưa bão tại các di tích trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã,
thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp Ban quản lý di tích, tiểu ban quản lý
di tích tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng di tích và triển khai một số biện pháp
bảo đảm an toàn cho di tích trong mùa mưa bão như:
- Kiểm tra, thực hiện cắt tỉa các cây to có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an
toàn cho di tích, có biện pháp chằng chống nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho di
tích và di vật, cổ vật, đồ thờ trong khuôn viên di tích.
- Gia cố, gia cường di tích, tập trung gia cố phần mái và khung kiến trúc
chịu lực chính của di tích; đảo ngói, dọn dẹp cành lá lưu cữu, loại bỏ cây tạp mọc
trên di tích để tránh tình trạng xâm thực làm hỏng mái và các cấu kiện kiến trúc
của di tích.
2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kiểm
tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, chặt, tỉa
các cành cây to, phủ trên mái của di tích trên địa bàn.
Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, PVHTT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương
15-10-2021 15:55:41 +07:00

Nguyễn Ngọc Lân

