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Số: 46/TB-UBND

Song An, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v tăng cường quản lý, bảo vệ khu di tích Miếu Xà, xã Song An
Miếu Xà, xã Song An là Khu di tích được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay gọi là Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1991. Khu di
tích là nơi lưu giữ giá trị về mặt lịch sử, văn hoá, liên quan đến quá trình phát triển văn hoá,
xã hội của đất nước. Chính vì vậy, việc bảo vệ khu di tích rất quan trọng, là nhiệm vụ của cả
hệ thống chính trị và của nhân dân.
Gần đây tại khu di tích Miếu Xà một số xe tải hay đậu, đỗ, sử dụng trái phép đất Miếu
Xà làm nơi tập kết, bốc vác cây lâm nghiệp; một số trường hợp sử dụng trái phép đất di tích
để tổ chức tiệc như cưới, hỏi… ; một số cá nhân đi vệ sinh (tiểu tiện, đại tiện) không đúng
quy định ảnh hưởng đến không gian trang nghiêm của khu di tích.
Ủy ban nhân dân xã Song An thông báo cho nhân dân được biết, yêu cầu nhân dân
không được sử dụng trái phép đất di tích lịch sử - văn hóa làm nơi đậu, đỗ xe, tập kết vật
liệu, sử dụng trái phép đất di tích để tổ chức tiệc và đi vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định…
nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, cụ thể như sau:
- Tại điểm b, khoản 1, điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Phạt
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại
tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;
- Tại điểm b, khoản 5, điều 23 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo:
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm đất hoặc sử
dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ
thuật;
Đề nghị Ban quản lý Miếu Xà, ban thôn Thượng An 2 tăng cường quản lý, thường
xuyên theo dõi, phát hiện, báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm; đề nghị Trưởng, Phó các
thôn thông báo rộng rãi cho nhân dân biết và thực hiện, Ban Biên tập Đài truyền thanh xã
thông báo trên hệ thống loa truyền thanh./.
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