
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 670 /QĐ-UBND 
 

 

Lạng Sơn, ngày 12  tháng 4 năm 2018 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giải thể Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 21/2016/QĐ-
UBND ngày 06/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 
27/TTr-SVHTTDL ngày 28/3/2018 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 
trình số 120/TTr-SNV ngày 30/3/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giải thể Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích tỉnh sau 
khi giải thể. 

1. Chuyển chức năng quản lý, hướng dẫn hoạt động trùng tu, tôn tạo và 
phát huy giá trị di tích, các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa 
bàn tỉnh về Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. 

2. Chuyển chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác khu danh 
thắng Nhị - Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn về Ủy ban nhân dân thành phố 
Lạng Sơn. 

Điều 3. Biên chế, số lượng người làm việc 

1. Chuyển 10 người làm việc thực hiện nghiệp vụ di tích, di sản văn hóa 
trên địa bàn toàn tỉnh về Bảo tàng tỉnh trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ chuyển giao từ Ban Quản lý di tích. 
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2. Chuyển 29 người làm việc còn lại thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, 
sử dụng và khai thác khu danh thắng Nhị - Tam Thanh về Ủy ban nhân dân 
thành phố Lạng Sơn quản lý, sắp xếp theo quy định. 

Điều 4. Cơ sở vật chất, kinh phí  

1. Cơ sở vật chất 

- Chuyển giao nguyên trạng đất đai, trụ sở làm việc của Ban Quản lý di 
tích, khu danh thắng Nhị - Tam Thanh về Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 
quản lý, sử dụng theo quy định. 

- Chuyển giao trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác nghiệp vụ di tích, di 
sản văn hóa về Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Danh mục tài sản bàn giao do Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

2. Kinh phí  

Thực hiện chuyển giao theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và quy 
định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 
Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 
Sơn và Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- UBND các huyện; 
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- Lưu: VT, NC (TTD).                                               

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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