ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1222 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với
Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Mỏ Cày
tại xã Đức Chánh huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
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 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm
2011 của 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, danh lam thắng cảnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình
số 1002/TTr-SVHTTDL ngày 16/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Địa điểm chiến
thắng Mỏ Cày tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây
gọi tắt là Di tích).
Khu vực bảo vệ I: Diện tích 2.885 m2 đư c trích t tờ bản đồ địa chính
số 18, t lệ 1: 2000, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Khu vực bảo vệ II: Diện tích 9.507,7 m2 đư c trích t tờ bản đồ địa
chính số 18, t lệ 1:2000, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
(Khu vực bảo vệ di tích được xác định cụ thể tại biên bản và bản đồ
khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong Hồ sơ khoa học Di tích)

Điều 2. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra
việc bảo vệ di tích cấp tỉnh của Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức đối với Di
tích quy định tại Điều 1 Quyết định này.
2. Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức
a) Tổ chức đón bằng xếp hạng di tích sau khi đã có Quyết định xếp
hạng di tích cấp tỉnh.
b) Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ và quản lý di tích quy
định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.
c) Thực hiện việc quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo đối với Di tích quy
định tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở:
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức; Thủ trưởng các sở, ban
ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Di sản văn hóa;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Bảo tàng Tổng h p tỉnh;
- Phòng VHTT huyện Mộ Đức;
- VPUB: PCVP, NC,NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt646).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng

