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THÔNG BÁO 

“V/v tổ chức rà soát và báo cáo đề xuất việc chỉnh trang, tu bổ các công trình 

di tích xuống cấp trên địa bàn xã Vĩnh Lại 

 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu 

tại Hội nghị giao ban khối Văn hóa - Xã hội với UBND các xã, thị trấn về việc rà 

soát và báo cáo đề xuất việc chỉnh trang, tu bổ các công trình di tích xuống cấp trên 

địa bàn huyện. UBND xã Vĩnh Lại thông báo, yêu cầu Ban khánh tiết các di tích 

thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

Tăng cường quản lý các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Tiến hành kiểm 

tra rà soát tình trạng di tích mình quản lý và lập báo cáo, tờ trình  đề xuất việc chỉnh 

trang, tu bổ các công trình di tích xuống cấp về  UBND xã, thời gian thực hiện xong 

trước 05/3/2023. Thực hiện chăm sóc các di tích luôn đảm bảo sạch sẽ, thể hiện tính 

trang nghiêm, tôn trọng di tích; đề xuất, kiện toàn, bổ xung thành viên  Ban khánh 

tiết các di tích và các bộ phận liên quan; quản lý các hoạt động liên quan di tích, lễ 

hội đúng quy định, đúng phong tục, truyền thống quê hương. 

 Thực hiện việc vận động, quản lý các nguồn ủng hộ, tài trợ, công đức cho các 

di tích đúng quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 09/01/2023 của Bộ Tài 

chính 

  Vậy UBND xã ra thông báo, yêu cầu Ban quản di tích, ban khánh tiết các di 

tích trên địa bàn xã nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./. 
Nơi nhận: 

-TT Đảng ủy 

- CT, PCT UBND xã 

- Ban QL, ban khánh tiết các di tích 

- Lưu VP – Bảy (03b) 
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