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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Công văn số 16/DSVH-QLBT&TTTL ngày 10/01/2023 của Cục Di 

sản văn hóa về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa 

đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

 Nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị 

văn hóa di sản văn hóa bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh 

diễn ra hiệu quả, an toàn, lành mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp 

bảo đảm đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Rà soát các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp; đồng thời 

tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tài liệu, 

hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại các di tích ở địa phương trong dịp Tết 

Nguyên Đán Quý Mão 2023. 

- Bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi 

công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong 

dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

- Tổ chức trưng bày về những thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, gắn với phát huy giá trị di 

sản văn hóa của dân tộc, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân 

dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ 

chức lễ hội tại các di tích, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng lễ hội, tôn 

giáo, tín ngưỡng để trục lợi gây mất trật tự an toàn xã hội. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng 

trong di tích phù hợp với truyền thống, hạn chế lãng phí trong việc đốt vàng mã tại 

di tích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền 

thống văn hóa của dân tộc. 



2 

2. Yêu cầu Bảo tàng tỉnh 

Chủ động rà soát các phương án bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, trộm cắp; 

đồng thời tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn 

cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng trong dịp Tết 

Nguyên Đán Quý Mão 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về công tác phòng, chống cháy nổ, trộm cắp cho cán bộ, viên chức, người 

lao động của đơn vị cũng như khách tham quan; đồng thời có kế hoạch cụ thể, 

bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công 

việc, tình huống phát sinh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, 

chỉ đạo thực hiện; yêu cầu Bảo tàng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VP, QLVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 
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