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    Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên ph ng tỉnh 

- Trung tâm thông tin tỉnh. 

 

Ngày 28/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

56/2015/QĐ-UBND  Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử 

- văn h a và danh lam th ng cảnh trên địa bàn tỉnh B nh Thu n (viết tắt là Quyết 

định số 56/2015/QĐ-UBND). 

Ngày 25/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP về quy 

định thẩm quyền, tr nh tự, thủ tục l p, thầm định, phê duyệt, quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn h a, danh lam th ng cảnh (thay thế 

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 về quy định, thẩm quyền, tr nh tự, 

thủ tục l p, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử 

- văn h a, danh lam th ng cảnh; Thông t  số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 

28/12/2012 của Bộ Văn h a, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy 

định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích).  

Để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, Sở Văn h a, Thể thao và Du 

lịch dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND. Theo đ , 

nội dung không c n phù hợp đã đ ợc đ a ra khỏi dự thảo, nội dung bổ sung  

đ ợc đ a vào dự thảo thể hiện chữ màu đỏ c  gạch d ới.  

Nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thế  nh  sau: 

- Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 3, Điều 6, nội dung “ h n  t  số 

18/2012/TT-BVH  DL n ày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa,  hể thao và Du lịch 

Quy định chi tiết một số quy định v    o qu n, tu   , ph c h i  i t ch” thành nội 

dung “N hị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 v  quy định thẩm quy n, 

trình tự, thủ t c lập, thầm định, phê  uyệt, quy hoạch,  ự án   o qu n, tu   , 

ph c h i  i t ch lịch sử - văn hóa,  anh lam thắn  c nh”. 
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- Điều chỉnh khoản 1, Điều 5, thành: Ủy  an nhân  ân tỉnh quyết định 

thành lập đơn vị sự n hiệp c n  lập để   o t n và phát huy  iá trị  i t ch đối v i 

các  i t ch có tầm quan trọn  đặc  iệt. 

- Điều chỉnh, bổ sung khoản 3, Điều 20, thành: Ủy  an nhân  ân cấp 

huyện thành lập Ban Qu n lý  i t ch và phê  uyệt Quy chế hoạt độn  của Ban 

Qu n lý đối v i  i t ch cấp quốc  ia và  i t ch cấp tỉnh. 

- Bỏ khoản 2, Điều 22. 

- Bổ sung khoản 3, Điều 8, nội dung:    chức cá nhân đăn  ký, th n   áo 

t  chức lễ hội ph i thực hiện theo quy định tại Đi u 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 của N hị định số 110/2018/NĐ-   n ày 29/8/2018 của  h nh phủ Quy định 

v  qu n lý và t  chức lễ hội. 

- Điều chỉnh kho n 3, 4, 4, 6, 7, 8 của Điều 8, thành: kho n 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Căn cứ quy định tại Điều 120 Lu t Ban hành văn bản quy phạm pháp lu t 

năm 2015, Sở Văn h a, Thể thao và Du lịch đề nghị: 

1. Trung tâm thông tin tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo nêu trên lên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để 

các tổ chức, cá nhân tham gia g p ý theo quy địng. Gửi g p ý về Sở Văn h a, 

Thể thao và Du lịch (số 86 Trần H ng Đạo, thành phố Phan Thiết hoặc qua 

email phunc@svhttdl.binhthuan,gon.vn). 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên ph ng tỉnh nghiên cứu, g p ý dự thảo nêu trên. Nội dung g p ý 

gửi về Sở Văn h a, Thể thao và Du lịch tr ớc ngày 30/5/2022 để tổng hợp, tiếp 

thu hoàn chỉnh dự thảo và thực hiện các b ớc tiếp theo theo quy định. 

(Kèm file Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND; file  ự th o Quyết định thay 

thế Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND)./. 

  

     

Nơi nhận:  
- Nh  trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Bảo tàng tỉnh; 

- L u: VT, QLVHGĐ (P). 

                           
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Võ Thành Huy 
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