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QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dụng hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử
văn hóa và danh lam thắng cảnh;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số
1385/HĐXDXHDT ngày 31 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng 12 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các di tích lịch sử- văn hóa đã xếp hạng được bảo vệ và phát huy giá
trị theo Luật Di sản văn hóa. Nghiêm cấm các hành vi chiếm đoạt, làm sai lệch;
hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại; đào bới, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất
đai thuộc di tích; trường hợp thay đổi, tu bổ, phục hồi di tích, sử dụng đất đai
thuộc di tích phải được phép của UBND tỉnh.
Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

