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                  Kính gửi:   

                                   - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                   - Ban quản lý khu du lịch Thác Bản Giốc; 

                                   - UBND các xã, thị trấn;  

                                   - Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng. 

                                                (Gọi chung là đơn vị) 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di 

sản văn hoá trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều di 

tích được đầu tư tu bổ, phục hồi, tôn tạo gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo 

tồn di sản văn hóa của dân tộc, thu hút đông đảo du khách tham quan, nghiên 

cứu, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa 

tinh thần trong các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây ở một số địa 

phương, công tác quản lý tại di tích thiếu chặt chẽ, công tác tôn tạo một số công 

trình có ảnh hưởng đến di tích và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích khi chưa được 

cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền cho phép còn xảy ra; tình trạng đưa các 

hiện vật, đồ thờ, nội thất không phù hợp vào di tích còn diễn ra, đã gây ảnh 

hưởng tới giá trị và việc gìn giữ yếu tố gốc, giá trị lịch sử - văn hoá của di tích; 

công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên di tích vẫn chưa 

được chính quyền và Nhân dân quan tâm đúng mức. 

Để tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và các văn bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh về công tác 

quản lý, bảo vệ và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

2. Quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm 

tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên 

quan. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh 

những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, 

tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu 

thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng; nghiêm cấm tình 

trạng đưa các hiện vật, đồ thờ, nội thất không phù hợp vào di tích. 
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3. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 2795/2008/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quyết định ban hành quy 

định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

4. Thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa, đặc biệt là nội dung Điều 32, Luật 

Di sản văn hóa “Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng 

và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp 

phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng 

ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó. Việc xây dựng 

công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích 

cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý 

bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của di tích; 

công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các di tích; 

việc cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích nhưng có 

khả năng ảnh hưởng xấu đối với di tích… 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

 Tiếp tục kiện toàn Ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh và chỉ đạo 

Ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn xây dựng Quy chế hoạt 

động có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ di tích, danh 

lam thắng cảnh tại địa phương.  

7. Giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Công văn này và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

Căn cứ nhiệm vụ giao, đề nghị các đơn vị (như Kính gửi) nghiêm túc phối 

hợp triển khai, thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Sở VHTT&DL; 

- TT.Huyện ủy ; 

- TT.HĐND huyện ; 

- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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