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ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   9865   /KH-UBND-VHTT 

 

Nha Trang, ngày  12   tháng 12  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ số 21-CT/TU ngày 13/9/2019 của              

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của các 

di tích  - lịch sử văn hóa trên địa thành phố Nha Trang 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11357/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 

13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị 

của các di tích  - lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 

884-CV/TU ngày 15/11/2019 của Thành ủy Nha Trang về triển khai thực hiện 

Chỉ thị 21-CT/TU ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt nội dung chỉ thị số 21-CT/TU đến cấp ủy, chính quyền, đoàn 

thể các cấp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, chính quyền địa 

phương và nhân dân trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị của các di 

tích – lịch sử văn hóa tại địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích - lịch sử văn hóa 

trên cơ sở tôn vinh và kế thừa các giá trị văn hóa truyền thông, đảm bảo gắn kết 

hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. 

- Tăng cường sự đầu tư của nhà nước, khuyến khích công tác xã hội hóa, 

huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc đầu tư trùng tu, tôn tạo, quản lý 

và phát huy gia trị di tích – lịch sử văn hóa. 

- Nâng cao công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể, chính quyền 

địa phương, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, 

nhiệm vụ nhằm tuyên truyền, phát huy năng lực hiệu quả quản lý nhà nước trong 

công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích – lịch sử văn hóa. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, 

có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với quy định, chức năng, nhiệm vụ của từng  

phòng, ban, đơn vị và tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương. 

-Công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, 

giải pháp được thực hiện một cách đồng bộ từ thành phố đến cơ sở để việc bảo 

vệ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích – lịch sử văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể 

gắn với di tích đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực. 
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II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiểm 

tra hiện trạng các di tích, nhất là các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh để tham 

mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích và 

phát huy giá trị của các di tích. 

- Phối hợp với các đơn vị duy trì tổ chức Hội thi “Tìm hiểu di sản văn hóa” 

cấp thành phố được tổ chức hàng năm. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng nội dung tài liệu tuyên 

truyền về các di tích, đặc biệt là di tích gắn với các sự kiện lịch sử tiêu biểu của 

các thời kỳ cách mạng, kháng chiến trên địa bàn. 

- Tập trung triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc và 

có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực di sản như Nghị định 

110/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ 

hội, Nghị định 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, …. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn thực hiện công tác tu bổ, 

trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang về việc 

điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ, hỗ trợ 

vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, thầy cô 

giáo và các em học sinh về giá trị của các di tích, nhất là vai trò, ý nghĩa của các 

di tích gắn với các sự kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng 

chiến của tỉnh, về sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích…. 

với các hình thức như dã ngoại về nguồn, giờ học ngoại khóa, tổ chức hội thi tìm 

hiểu. 

 4. Phòng Quản lý đô thị   

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định kịp thời, chính xác, đúng 

quy định pháp luật về các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn 

thành phố. 

5. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao 

- Thường xuyên viết tin, bài tuyên truyền về công tác tôn tạo, bảo vệ di tích 

và phát huy giá trị của các di tích  - lịch sử văn hóa của các cơ quan, đơn vị và 

xã, phường. 

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị duy trì tổ chức Hội thi “Tìm hiểu di sản 

văn hóa” cấp thành phố được tổ chức hàng năm. 

6. Đề nghị Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên tham gia bảo 

tồn, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn thành phố. 
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        7. Đề nghị Thành đoàn Nha Trang 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách 

mạng trên địa phương cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, vận động đoàn viên thanh 

niên tham gia tìm hiểu, học tập và thực hành các hoạt động lễ hội tại các di tích 

ở địa phương. 

8. UBND các xã, phường 

- Chịu trách nhiệm phối hợp với  đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, 

kiểm tra hiện trạng các di tích, nhất là các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, kịp 

thời báo cáo UBND thành phố xin phép UBND tỉnh cho phép chủ trương trùng 

tu, tôn tạo, bảo vệ các di tích đã xuống cấp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân về giá trị của các di tích, nhất là vai trò, ý nghĩa của các di 

tích gắn với các sự kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến 

của tỉnh, về sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích….  

- Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; phòng, chống trộm cắp; 

phòng chống cháy nổ tại các di tích trên địa bàn. 

- Chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội hằng năm tại các di tích theo đúng quy 

định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã,phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai 

thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về UBND thành phố (thông qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 30/9, để tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa 

và Thể thao theo quy định. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin  theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

                                
- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT) (b/c); 

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

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thành phố (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các đơn vị tại Mục II (VBĐT) 

- UBND các xã, phường (VBĐT);   
- Lãnh đạo Văn phòng;  
- Lưu VT, VHTT. 

         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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