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5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Thường xuyên kiểm tra, khảo sát hiện trạng của các công trình để có kế
hoạch gia cố, tôn tạo cụ thể trình cấp có thNm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt công tác
quản lý đất đai, tránh trường hợp xâm lấn, chiếm đất của các công trình tượng đài,
đền, bia tưởng niệm…đã được xây dựng.
b) N hân kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước cần thực
hiện tốt việc tiếp đón và hướng dẫn thân nhân, đồng đội các liệt sĩ và nhân dân đến
thăm viếng tại tượng đài, đền, bia lưu niệm, ghi danh, ghi công liệt sĩ, bia chiến tích…
làm tốt công tác tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng nhớ
các anh hùng liệt sĩ, những người dân yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân
tộc.
c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử
trong phạm vi địa phương nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền đến cán bộ, đảng
viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử
truyền thống dân tộc.
d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống
thiên tai, cháy, nổ; bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các công trình văn hóa. Đồng thời
bố trí ngân sách hợp lý cho công tác bảo vệ và phát huy giá trị các loại công trình văn
hóa tại địa phương.
6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các cơ quan hữu quan đôn
đốc, kiểm tra, tổng hợp, định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân
tỉnh để chỉ đạo.
Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị
này./.
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