
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:997 /UBND-VHTT 
V/v: Tăng cường hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát hoạt động 

quản lý di tích trên địa bàn. 

 

                        Đình Lập, ngày 19 tháng 9 năm 2019 

 

            Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã: Bính Xá, Cường Lợi, 

 Kiên Mộc, Đình Lập và thị trấn Đình Lập 

Thực hiện Công văn số 996/SVHTTDL-QLDS ngày 13 tháng 9 năm 2019 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát hoạt động quản lý di tích trên địa bàn tỉnh;  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của nhà nước trong công tác 

quản lý di tích được quy định tại: 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; Nghị định số 

166/2018/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; Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND, 

ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân 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 và các văn 

bản khác có liên quan. 

2. Thường xuyên hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy 

định của nhà nước trong các hoạt động tại di tích; tăng cường kiểm tra, giám sát các 

hoạt động tại di tích nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm (nếu có). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện các nội 

dung trên để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa 

bàn huyện Đình Lập./. 

Nơi nhâṇ: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT. 
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