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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác quản lý di tích, tu bổ di tích năm 2018 

 

Căn cứ Công văn số 1092/SVHTT-QLDSVH ngày 05/7/2013 của Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc quản lý hoạt động tu bổ di tích theo quy 

định tại thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

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 

Thể thao khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công 

tác quản lý di tích, tu bổ di tích năm 2018 như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản 

lý di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

- Kịp thời chấn chỉnh các các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích không đúng với quy định của pháp luật. 

- Công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và hoạt động bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Công tác bảo quản hồ sơ khoa học di tích 

- Thành lập Ban quản lý di tích 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

- Kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư công trình. 

- Thỏa thuận thiết kế tu bổ di tích. 

- Hồ sơ giám sát thi công. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 

- Kiểm tra thực tế. 

III. THỜI GIAN KIỂM TRA 

STT       Thời gian  

   

Tên di tích Xã phường 
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1         8h00 – 9h30  

   ( ngày 12/10/2018 

Đình Phước Hải Phường Phước Hải 

2 9h30 – 11h00 

( ngày 12/10/2018) 

Đình Thủy Tú Xã Vĩnh Thái 

IV. THÀNH PHẦN KIỂM TRA 

1. Về phía Đoàn kiểm tra 

- Ông Đinh Văn Cường – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Mời Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa. 

- Bà Lê Thị Linh Chi – Nhân viên phụ trách. 

2. Về phía xã, phường: Mời 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, phường phụ trách di tích. 

- Công chức Văn hóa – Xã hội. 

- Trưởng, Phó Trưởng ban Quản lý di tích được kiểm tra. 

3. Địa điểm làm việc: Tại Văn phòng  HĐND và UBND các xã, phường. 

Đề nghị UBND các xã, phường chuẩn bị đầy đủ nội dung, bố trí đúng thời 

gian và mời đầy đủ các thành phần theo kế hoạch để Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố làm việc được thuận lợi và đạt kết quả./. 

  
Nơi nhận:                                                                                      
- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT) (b/c); 

- Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh ( p/h); 

- UBND thành phố(VBĐT) (b/c); 

- UBND phường Phước Hải; 

- UBND xã Vĩnh Thái; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Chi. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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