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CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, TÍN
NGƯỠNG TẠI DI TÍCH
Di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích), đặc biệt các di tích là cơ
sở tôn giáo, tín ngưỡng là những trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong những năm qua,
việc tổ chức các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã trực tiếp góp phần nâng cao hiệu
quả của công tác giáo dục truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc quản lý, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại di
tích ở nhiều địa phương thiếu chặt chẽ và nề nếp đã làm nảy sinh tình trạng lộn xộn, phức tạp,
làm giảm giá trị của di tích, gây bức xúc đối với khách tham quan và công chúng khi đến di tích.
Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích, Bộ trưởng Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện ngay một số việc sau:
I/ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TRUNG ƯƠNG
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện phân
cấp việc quản lý di tích trên địa bàn, đảm bảo qua đó xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm và
quyền hạn của các cấp, các ngành ở địa phương, đặc biệt là trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã và Trưởng Ban quản lý di tích do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập, đối
với việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ quản lý di tích trên
địa bàn (Phòng Quản lý di sản văn hóa, Bảo tàng, Ban quản lý di tích, Thanh tra) tăng cường
công tác quản lý di tích; trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm các việc:
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sau rộng 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 khác liên quan đến việc
bảo vệ và phát huy giá trị di tích;
b) Xây dựng Nội quy bảo vệ di tích; làm và gắn biển Nội quy bảo vệ di tích tại từng điểm di tích
ở vị trí thích hợp;
c) Củng cố, hoàn thiện bộ máy quản lý di tích từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở.
3. Đưa việc tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại di tích vào nề nếp, cụ thể:
a) Chỉ đạo các Ban quản lý di tích ở cơ sở (đơn vị trực tiếp quản lý từng di tích) xem xét, bố trí
hợp lý nơi thắp hương của người trụ trì ở các di tích tôn giáo, tín ngưỡng nhằm thực hiện nếp
sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ cho di
tích; khuyến khích việc ở mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ đặt một lư
hương chung phục vụ người hành lễ;

b) Chỉ đạo các Ban quản lý di tích ở cơ sở xem xét, bố trí hợp lý nơi đặt hòm công đức tại di
tích; khuyến khích việc thực hiện tại mỗi di tích (di tích đơn lẻ hoặc di tích thuộc cụm di tích) chỉ
đặt 01 hòm công đức ở vị trí thích hợp, đồng thời hướng dẫn khách tham quan và người hành lễ
thực hiện không đặt tiền lễ, tiền công đức lên các ban thờ hoặc gài tiền lẻ vào đồ lễ, tượng Phật
cũng như các hiện vật khác làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích;
c) Căn cứ vào đặc điểm địa phương, Ban quản lý di tích ở cơ sở bố trí lực lượng phù hợp để kịp
thời thu gom các loại hương, tiền công đức và tiền lễ mà khách tham quan, người hành lễ đã đặt
tại những vị trí không thích hợp, làm ảnh hưởng môi trường, mỹ quan di tích.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương giải quyết
tốt các việc:
a) Thực hiện nghiêm túc việc xin phép, cho phép và triển khai tổ chức lễ hội tại di tích theo các
quy định hiện hành;
b) Phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp các hàng quán,
dịch vụ hợp lý tại di tích trong dịp lễ hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý dứt
điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi,
hoạt động mê tín di đoan, hoặc thực hiện những hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong
mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc.
5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quản
thực hiện Chỉ thị này ở địa phương theo quy định:
a) Hoàn thành và gửi Báo cáo định kỳ về tình hình tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại
các di tích ở địa phương trong dịp lễ hội đầu năm (lễ hội Xuân) trước ngày 30/4 hằng năm;
b) Hoàn thành và gửi Báo cáo định kỳ tổng kết tình hình tổ chức các sinh hoạt văn hóa, tín
ngưỡng tại các di tích ở địa phương hằng năm trước ngày 30 tháng 10;
c) Thực hiện Báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thược Trung ương và
với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những trường hợp phức tạp liên quan đến việc tổ chức sinh
hoạt văn hóa, tín ngưỡng tại di tích để được chỉ đạo và phối hợp giải quyết kịp thời.
II/ CỤC DI SẢN VĂN HÓA
1. Chủ trì phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra hướng dẫn các Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch việc thực hiện Chỉ thị này và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Chỉ thị ở các di tích.
2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất với lãnh đạo Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về kết quả triển khai Chỉ thị này.
III/ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA NGÀNH
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo vệ và phát huy giá
trị di sản văn hóa và về các vấn đề có liên quan đến nội dung được đề cập tại Chỉ thị này; biểu
kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phát hiện, phê phán mạnh mẽ các tổ chức,
cá nhân không nghiêm túc thực hiện Chỉ thị.
Yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm
túc Chỉ thị này./.
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- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
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