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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban quản lý di tích thành phố thành phố Lạng Sơn 

 nhiệm kỳ 2021 - 2024 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 của Quốc hội Nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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; 

Căn cứ Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; 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; 

Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế quản  lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 979/HD-SVHTTDL ngày 

26/8/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung trong hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Lạng Sơn 

tại Tờ trình số 131/TTr-VVHTT, ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập 

Ban quản lý di tích thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý di tích thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2021-2024 gồm các thành viên sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách Văn hoá - Xã hội - Trưởng Ban; 

2. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố - Phó Trưởng ban; 

3. Mời Trưởng ban dân vận Thành uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 

thành phố - Thành viên; 

4. Mời Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ, Trưởng phòng Nội vụ thành phố - 

Thành viên; 

5. Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố - Thành viên; 



6. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố - Thành viên; 

7. Mời Chủ tịch Hội nông dân thành phố - Thành viên; 

8. Mời Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM - Thành viên; 

9. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Thành viên; 

10. Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố - Thành viên; 

11. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố - Thành viên; 

12. Trưởng Công an thành phố - Thành viên; 

13. Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao thành phố - Thành viên; 

14. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao phụ trách Tổ quản lý khu 

danh thắng Nhị - Tam Thanh, thành Nhà Mạc - Thành viên kiêm Thư ký; 

15. Chủ tịch UBND các phường, xã - Thành viên. 

Điều 2. Ban Quản lý di tích thành phố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, 

có nhiệm vụ: 

- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố thực hiện quản lý Nhà nước 

về di tích trên địa bàn; Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế hoạt động (nếu 

có), phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban quản lý; 

- Xem xét, tham mưu thành lập Ban quản lý di tích các phường, xã theo 

quy định. Kịp thời tham mưu bổ sung, kiện toàn thành viên Ban quản lý để đảm 

bảo hoạt động theo quy định. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

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

định số 3169/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của UBND thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trưởng các phòng ban liên quan; Chủ tịch UBND các phường, 

xã và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VHTT&DL; 

- Như Điều 4; 

- Trang TTĐT TP; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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