ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24 /2020/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
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, cổ vật, bảo vật
quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo
Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 tháng 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 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 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của
Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của
Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;
Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 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;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số
168/TTr-SVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày
20/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Khoản 1, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Trực tiếp quản lý các di tích quy định tại điểm a, khoản 2, điều 4 Quy
định này; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, dự án, bảo
quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích đối với các di tích đã được xếp hạng sau khi
được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bằng nguồn ngân sách Nhà nước.”
2. Khoản 1, Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Trực tiếp quản lý các di tích đã được xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn
quy định tại điểm b, khoản 2, điều 4 Quy định này; tổ chức thực hiện các văn bản của
cấp trên về công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn.”
3. Điều 14 được sửa đổi như sau:
“ Điều 14. Kinh phí bảo vệ, đầu tư tôn tạo di tích
1. Kinh phí đầu tư để tôn tạo, tu bổ, phục hồi những bộ phận cấu thành di tích
gốc được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.”
4. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 15. Quản lý tiền, tài sản công đức, tài trợ cho di tích
Việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản công đức, tài trợ cho di tích, danh lam
thắng cảnh được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTT&DL (Báo cáo)
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp (kiểm tra, đăng tải lên CSDL)
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang; Đài PT &TH tỉnh;
- Phòng KGVX, THCB, NC - VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 2 (thi hành)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

