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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị
hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ 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;
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;
Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn
2016 - 2020 và những năm tiếp theo;
Căn cứ Kết luận số 28-KL/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn,
giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
số 48 /TTr-SVHTTDL ngày 31/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát
huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:
KGVX, THNC, KT, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX(NNK).
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