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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1228/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc xếp hạng di tích lăng Trường Mậu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2010/Nð-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh về nội dung hồ sơ khoa học ñể xếp hạng
di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội ñồng Xét duyệt hồ sơ di tích tỉnh Thừa Thiên Huế
ngày 11 tháng 4 năm 2018;
Xét ñề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao (kèm theo hồ sơ khoa học di tích),
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Xếp hạng lăng Trường Mậu (xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) là di tích
lịch sử cấp Tỉnh.
ðiều 2. Việc quản lý di tích ñược xếp hạng tại ðiều 1 Quyết ñịnh này tuân thủ
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa và
Thể thao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã
Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ; Giám ñốc Trung tâm Bảo tồn
Di tích Cố ñô Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

