
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số:        /SVHTT-QLDSVH 

V/v tăng cường phòng chống cháy, nổ, 

trộm cắp tại các di tích trên địa bàn tỉnh 

trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 

                  Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

 

Để tăng cường phòng chống cháy, nổ, trộm cắp tại các di tích trên địa bàn 

tỉnh trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm một số nhiệm 

vụ sau: 

- Rà soát các phương án phòng chống cháy, nổ, trộm cắp tại di tích; Tăng 

cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hiện vật và 

công trình tại các di tích trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. 

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

cháy, nổ, trộm cắp cho Ban quản lý, Ban Khánh tiết, những người trực tiếp trông 

coi di tích và nhân dân đến tham quan chiêm bái tại di tích. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc 

các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa 

của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn 

cảnh quan, môi trường tại các di tích trên địa bàn, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt 

tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác đúng nơi quy định.  

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ 

đạo thực hiện../.  

 

Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,QLDSVH. 

 

 

 

                                                                                                       Nguyễn Mạnh Cường    
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