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Số: 784 /VHTT-DSVH Nha Trang, ngày 13  tháng  6  năm 2018 

V/v báo cáo công tác kiểm tra di tích lịch sử 

văn hóa trên địa bàn thành phố Nha Trang 

năm 2018 

 

      

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa. 

 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SVHTT ngày 10/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua công tác Văn hóa, Gia đình 

và TDTT khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo công tác kiểm tra di 

tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố năm 2018 như sau: 

        I.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2516/UBND-

VHTT ngày 20/4/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội 

năm 2018;  Kế hoạch số 3649/KH-UBND-VHTT ngày 4/6/2018 về việc tuyên 

truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 

2018; Kế hoạch số 467/KH-VHTT-DSVH ngày 16/4/2018 của phòng Văn hóa 

và Thông tin về việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn 

thành phố đợt 1 năm 2018. 

 - Đã  kiểm tra các di tích về công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên 

lĩnh vực phòng, chống cháy nổ và chống mất cắp di tích trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử 

Hiện nay, thành phố Nha Trang có 35 di tích lịch sử văn hóa, mỗi di 

tích đều thành lập Ban Quản lý di tích nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá 

trị di tích. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 579/VHTT-

DSVH ngày 8/5/2018 về việc rà soát, báo cáo tình hình quản lý di tích lịch sử 

văn hóa đình làng. Qua công tác triển khai, đến nay các xã, phường đã kiện 

toàn Ban quản lý di tích (khi có thay đổi nhân sự). 

2. Công tác phòng, chống cháy nổ 

Các di tích lịch sử văn hóa (DTLSVH) đã xây dựng phương án phòng 

chống cháy nổ. Tuy nhiên, do không có kinh phí và tư tưởng chủ quan có nhiều 

 DTLSVH vẫn không trang bị bình chữa cháy (đình Kiết Lợi) hoặc trang bị rất 

sơ sài, chỉ có 1 bình chữa cháy (đình Võ Dõng, đình Võ Cạnh, đình Đồng Nhơn, 

đình Phú Vinh). 

Lực lượng tại chỗ để huy động khi có sự cố chủ yếu là các hộ dân ở xung 

quanh di tích và Ban bảo vệ dân phố hoặc Công an thôn. 



  

UBND phường Ngọc Hiệp; Phương Sơn; Vạn Thạnh đã triển khai thực 

hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ tại các di tích trên địa bàn. Các di tích 

đều được trang bị mỗi di tích từ 02 đến 08 bình chữa cháy. 

Một số di tích do đang tiến hành tu bổ nên chưa triển khai các phương án 

phòng, chống cháy nổ và bảo vệ di tích như đình Phước Hải, phường Phước Hải. 

3. Công tác phòng, chống trộm cắp 

Sắc phong, hồ sơ khoa học hiện chủ yếu được bảo quản ngay tại các di tích 

lịch sử. Một số đình gửi bảo quan tại các chùa, miếu. 

Một số Ban quản lý di tích lịch sử chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan 

trọng của việc bảo vệ sắc phong, cổ vật di tích. 

Đa số các di tích lịch sử đều có ông từ đình thường xuyên trông coi, bảo vệ 

hàng ngày tại các di tích. Tuy nhiên, đình Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh không có 

người trông coi di tích. 

4. Công tác quản lý, tổ chức lễ hội 

Lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Nha Trang tại các di tích lịch 

sử - văn hóa tiếp tục được quản lý, tổ chức tốt, giữ gìn được nghi lễ, tập quán tín 

ngưỡng cổ xưa của cư dân nông, ngư nghiệp vùng đất Nha Trang, Khánh Hòa; 

có 20 đình tổ chức lễ hội thường kỳ. Công tác tổ chức quản lý lễ hội truyền 

thống ở các xã, phường thường xuyên được hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện đúng 

theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được 

ban hành kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009. Trong quá 

trình tổ chức lễ hội, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực như xin xăm, bói 

toán, đặt tiền và đồ lễ không đúng nơi quy định, tất cả các lễ hội đều diễn ra an 

toàn, đúng chương trình, kế hoạch, không xảy ra các hiện tượng mất cắp, hỏa 

hoạn, cháy nổ. 

        II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh; UBND thành phố Nha Trang thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo công tác quản lý lịch sử văn hóa trên địa bàn. 

UBND các xã, phường có nhiều cố gắng trong công tác quản lý di tích lịch 

sử văn hóa trên địa bàn, nổi bật có UBND phường Ngọc Hiệp, Vạn Thạnh, 

Phương Sơn, Tân Lập, Phước Tân, Vĩnh Nguyên… 

2. Khó khăn, hạn chế 

Một số UBND các xã, phường và Ban quản lý di tích lịch sử chưa chú 

trọng đến công tác phòng, chống lụt bão; phòng, chống cháy nổ và phòng, chống 

trộm cắp. Do đó, chỉ mới xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ và phòng 

ngừa trộm cắp nhưng trên thực tế chưa triển khai thực hiện. 

Vẫn tồn tại tư tưởng chủ quan, đồng thời khó khăn về kinh phí nên không 

quan tâm trang bị các vật dụng, phương tiện trong việc phòng, chống cháy nổ và 

phòng, ngừa trộm cắp 

3. Kiến nghị 

 Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung 

sau:  

 Một là, tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống cháy nổ và phòng 

ngừa trộm cắp tại các Di tích lịch sử văn hóa. 



  

 Hai là, có phương án bảo quản sắc phong, cổ vật trước ảnh hưởng của thời 

tiết và tác động của môi trường. 

Ba là, chủ động kiểm tra tình hình tại các di tích trên địa bàn, đặc biệt 

thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các nguồn có thể gây cháy như đèn thờ, 

dầu hỏa; tăng cường các biện pháp bảo vệ, chống mối mọt để kịp thời ngăn chặn 

việc xâm hại, xuống cấp và giữ gìn môi trường cảnh quan di tích luôn sạch sẽ, 

tôn nghiêm. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra di tích lịch sử trên địa bàn thành 

phố Nha Trang năm 2018./. 

 

  
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (b/c); 

- UBND thành phố  (VBĐT) (b/c); 

- UBND các xã, phường có di tích (VBĐT); 
- Trưởng phòng;    
- Lưu: VT, Chi. 
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