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Số:           /UBND-VHTT 
V/v tăng cường công tác chỉ đạo công tác 

quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể tại di tích trên địa bàn.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 

   

  Kính gửi:  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

   

 Thực hiện Công văn số 684/SVHTTDL-DSVH ngày 21/02/2023 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác chỉ đạo công tác quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại di tích trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói 

chung và di sản văn hóa phi vật thể tại các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

trên địa bàn huyện  nói riêng. UBND huyện Quan Sơn yêu cầu UBND các xã, thị 

trấn: 

 1. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, nhận diện 

các giá trị di sản văn hoá phi vật thể đã được kiểm kê bảo vệ để có những định 

hướng phát huy đúng đắn; kiên quyết bài trừ những biểu hiện mê tín dị đoan, 

lệch lạc, thương mại hóa trong quá trình thực hành di sản. 

 2. Bố trí hợp lý nơi thắp hương tại các di tích có hoạt động tín ngưỡng, 

tôn giáo 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 bát hương chung 

phục vụ người hành lễ. 

 3. 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 không đặt tiền lễ, tiền công đức, dầu đèn lên các ban thờ hoặc gài đồng 

tiền Việt Nam vào đồ lễ, đồ thờ, tượng… làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm 

của di tích.  

 4. Hạn chế tối đa việc đốt vàng mã, hương, nến, đồ lễ; sử dụng tiền Việt 

Nam để chia, phát lộc tại các di tích là các địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. 

 5. 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; 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. 



 6. Yêu cầu các địa phương, ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội, các trụ 

trì tại các di tích có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện nghiêm Thông tư 

số 04/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

quản lý thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ 

cho di tích và hoạt động lễ hội. 

  Yêu cầu các Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND huyện;   

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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