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 QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị  

di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang 

       

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;  

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 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 Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về hoạt động Mỹ thuật;  

Căn cứ Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; 

Căn cứ Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo; 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn 

hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào 

danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 
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Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề 

nghị công nhận bảo vật quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy 

định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể 

thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

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

số 3806/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 

và thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, 

bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3;  

- Website Chính phủ;                

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP và các phòng, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;  

- Đài PTTH, Báo An Giang; Phân xã AG; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, P.KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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