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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh huyện Sơn Dương 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;  Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 
18/11/2016; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 166/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định 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; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND, ngày 20/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử  - văn 
hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND, ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản 

lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di vật, bảo vật quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tại Tờ trình số 

111/TTr-VH ngày 22/5/2022 về việc kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử-văn hóa 
và danh lam thắng cảnh huyện Sơn Dương. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh huyện Sơn Dương (gọi tắt là Ban Quản lý di tích), gồm các thành viên: 

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. 
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2. Phó Trưởng ban: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

3. Các thành viên:  

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Trưởng Công an huyện. 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện. 

- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Dương. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có di tích. 

- Mời Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức nội vụ tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Quản lý di tích. 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang ban hành quy định trách nhiệm quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND, ngày 26/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm quản lý, 

bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa danh lam thắng cảnh, di vật, bảo vật quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phục dựng và phát huy giá 

trị các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. 

- Phối với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi 

xâm hại di tích. 

- Trưởng Ban Quản lý sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện, Phó 

Ban quản lý ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền của 

Trưởng ban và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình. 

- Thành viên Ban Quản lý di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh 

huyện Sơn Dương hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên Ban Quản lý do Trưởng ban phân công. 

- Ban Quản lý xây dựng và ban hành quy chế hoạt động để thực hiện theo 

đúng quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 6453/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về 

việc thành lập Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh huyện 

Sơn Dương. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như Điều 3 (Thực hiện); 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 
- Chánh, Phó CVPTH HĐND-UBND huyện;  
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu VT. VHTT         b 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Giang Tuấn Anh 
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