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CÔNG BÁO/Số 38/Ngày 04-7-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Số: 1563/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính ñến 31/12/2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 18
tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ trưởng Bộ Nội vụ
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1706/2001/Qð-BVHTT ngày 24 tháng 7 năm 2001 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phê
duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh
lam thắng cảnh ñến năm 2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1904/Qð-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Ban Chỉ ñạo kiểm kê
di tích và Tổ Kiểm kê di tích trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 49/TTrSVHTT ngày 16 tháng 4 năm 2019 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di
tích trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tính ñến 31/12/2018,
QUYẾT ðỊNH:

