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Kính gửi: - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện công văn số 484/SVHTTDL-QLDS ngày 09/5/2019 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng chống cháy, nổ 
ở bảo tàng, di tích năm 2019, UBND thành phố yêu cầu cơ quan, đơn vị liên 
quan, UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các di tích trên địa bàn. 
Phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn các di tích thực hiện tốt 
công tác phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tài liệu, 
hiện vật, hệ thống tượng pháp, văn bia... tại các di tích; Tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về phòng chống cháy, nổ, trộm cắp cho các thành viên bộ phận 
thường trực di tích.  

Phối hợp với UBND các phường, xã hướng dẫn khách tham quan di tích 
thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan môi trường tại di tích, tổ 
chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi 
quy định. 

Hướng dẫn Bộ phận thường trực di tích đầu tư trang thiết bị bảo vệ di tích 
như hệ thống báo cháy và cứu hỏa tự động; kiểm tra và thay thế hệ thống điện 
không đảm bảo trong di tích. Bài trí đồ thờ trong di tích thoáng, gọn, không để 
vàng mã, các vật liệu dễ cháy như nến cốc, vải, nhựa... trên ban thờ. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao; UBND các phường, xã 

Phối hợp tốt phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trong việc hướng dẫn, 
kiểm tra các di tích được giao quản lý trong công tác phòng chống cháy, nổ, cảnh 
quan môi trường, nếp sống văn minh, bài trí tại di tích. 

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 tại đơn vị. 

Tuyên truyền nâng cao ý thức của Nhân dân và du khách trong việc thực 
hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường... tại di tích. 

(Tham khảo tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang web 
www.dsvh.gov.vn, mục “Phòng chống rủi ro”) 



UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các phường xã triển 
khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như kính gửi; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c);  
- TT Thành ủy (b/c);                                                                 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP.                                                            

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nông Bích Diệp 
 


		2019-05-17T16:02:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




