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  Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

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

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về kiểm kê, công bố danh mục và lập bản đồ các di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nhằm định hướng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

trong đời sống cộng đồng và gắn với phát triển tiềm năng du lịch, đồng thời xây 

dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ bảo quản thông tin, hồ sơ khoa học và văn bản pháp 

lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện.  

- Chịu trách nhiệm, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 153/KH-UBND, 

ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo yêu cầu theo đúng tiến độ 

đề ra. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Tiểu Ban kiểm kê do 01 đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Tiểu ban; Trưởng phòng Văn hóa – 

Thông tin là Uỷ viên thường trực và các ủy viên là đại diện các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị 

trấn. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, UBND các xã, thị 

trấn định hướng, hướng dẫn thông tin cho cơ quan báo chí, hệ thống thông tin 

cơ sở thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Kế hoạch kiểm kê các di tích 

lịch sử văn hóa đến toàn bộ nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng và 

Nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa gắn với thực hiện các mục đích, nhiệm 

vụ của Kế hoạch 153/KH-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.  



- Đăng tải Kế hoạch 153/KH-UBND, ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về Kiểm kê, công bố danh mục và lập bản đồ các di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu lên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của 

huyện nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong 

công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

3. UBND các xã, thị trấn.  

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh về mục đích, yêu cầu, 

nhiệm vụ và thời gian kiểm kê nhằm đảm bảo tính xác thực, tính cập nhật, tính 

toàn diện và tính khách quan khi tiến hành kiểm kê tại các di tích (Tài liệu tuyên 

truyền được gửi kèm theo văn bản này). 

- Thành lập Tổ kiểm kê di tích do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, 

thị trấn làm Tổ trưởng và đại diện các ban, đoàn thể có liên quan làm Tổ viên 

phối hợp với Ban kiểm kê của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tiểu ban kiểm 

kê của huyện tiến hành kiểm kê di tích trên địa bàn. 

Đây là nội dung quan trọng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu 

quả./. 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như KG; 

- Lưu VT, VHTT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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