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Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 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 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để 

xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 12/TTr-SVHTTDL ngày 15/01/2021 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa 

và danh lam thắng cảnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Khuôn Dầu (thôn Khuôn Dầu, xã Tân 

Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 2. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Bậm (thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 (Kèm theo biểu danh mục di tích). 

 Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công bố công 

nhận di tích và hướng dẫn huyện có di tích được xếp hạng cấp tỉnh thực hiện 

quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;   (BC)                 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, TNMT, XD; 

- PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NNK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 



BIỂU DANH MỤC 

Di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /01/2021 của UBND tỉnh) 
 

 

TT Tên di tích Địa điểm Loại hình di tích 

01 Đền Khuôn Dầu 
Thôn Khuôn Dầu, xã Tân Thành, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
Kiến trúc nghệ thuật 

02 Đền Bậm 
Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
Kiến trúc nghệ thuật 
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