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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch
sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 12 năm
2004;
Căn cứ ðiều 54 và ðiều 55 Luật Di sản văn hóa ban hành ngày 29 tháng 6 năm
2001 và Nghị ñịnh 92/2002/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết thi hành Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BVHTT-BNV ngày 21 tháng 01
năm 2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân
dân quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin ở ñịa phương;
Xét ñề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại Công văn số 426 /CV-SVHTT ngày
18 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ðỊNH :

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tạm thời về quản lý, bảo
vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

