
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI XA CIA LO Dc 1p - Ti' do - Hanh phüc 

     

So: /UBND - VHTT 
V/v tang cuông cong tác bão v và 
phát huy giá trl di tich trên dja bàn 

Ct'ca Ló, ngày tháng 02 nàm 2022 

 

KInh gui: 

  

- U ban nhân dan các phuàng và Ban quàn 1 di tIch; 
- PhOng Van hóa và Thông tin; 
- Trung tarn Van hóa và Thông tin, 

Thirc hin Cong van s 170/SVHTT-QLDSVH cüa So' \Iän hóa và Th thao 
tinh Nghê An v& vic tang cuo'ng cong tác bào v phát huy giá trj di tich trên dja 
bàn. Nhärn nâng cao hiu qua trong Cong tác bão v và phát buy giá trj di tIch trên 
dia bàn, Uy ban nhân dan thj xã Cira Là yêu câu UBND các phuO'ng, Ban quãn 1 
di tIch; PhOng Van boa và Thông tin, Trung tam VHTT&TT thirc hin rnt so 

nhim vii sau day: 
1. Tang cu'o'ng kirn tra cOng tác quân 1 di tIch, gn trách nhim cüa chInh 

quyn, cac doàn th trong vic bão v và phát buy giá trj di tIcb; huOng dn các di 
tIch khOng tip nhn các d vt tho' trái vói tInh cht cua di tIch; không tr 2 tu bO, 
scm sña các di vat, c vat, báo vat khi chu'a có kiên ciia co' quan có thm quyên; 
tang cu'àng giárn sat chuyën mOn d nâng cao cht lu'9'ng và darn bào dung quy 
djnh cüa pháp 1ut di vo'i hott dng báo quán, tu bô và phic hài di tIch. 

2. Rà soát phu'o'ng an bão ye, phOng chng thiên tai, cháy, nO, trrn cap; 
kiêm tra bào duOng các trang thit bi lien quan tó'i cOng tác báo v, bão quàn nhàrn 
báo darn tuyt déii an toàn cho di tIch. 

3. Giao phOng Van hóa và Thông tin, Trung tarn VHTT&TT thuo'ng xuyên 
theo dOi cac hot dng din ra tai cac di tIch; t chtirc hu'o'ng dn trong vic bão v 
và phát huy giá trj di tIch trên dja bàn darn bão ding quy djnh cüa Lut Di san van 
boa và các quy djnh khách lien quan. 

Nh.n d119c Cong van nay yêu cAu UBND các phuOng, Ban quãn 1 các di 
tIch nghiêrn tüc triên khai thixc hin./. - 

No'i n/ian: 
- INliLL lien; 
- SQ V I-ITT; 
- T'[ Thi TT HDND; 
- Chi tich, các PCT UBND Thi xâ; 
- [Liii VT- 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 
PHO CHU TICH 

 

Hoang Van Phñc 
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