
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2021/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa 

và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 

6 năm 2020;  

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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 số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

Căn cứ Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở 

Việt Nam; 

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, thẩm định, phê duyệt quy 

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

cảnh; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 39/TTr-SDL ngày 12 

tháng 11 năm 2021 về việc sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy 

giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An ban 

hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình, Báo cáo thẩm định số 276/BC-STP ngày 09 tháng 11 

năm 2021 của Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình, như sau: 

“Điều 6. Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng   

Việc xây dựng mới, cải tạo công trình trong Khu vực di sản thế giới và Vùng 

đệm của khu vực di sản thế giới phải đảm bảo: Không làm ảnh hưởng tới giá trị 

nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An, thực hiện theo pháp luật về 

Di sản văn hóa, các quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng 

và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình ban hành kèm theo Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và tuân thủ các quy định pháp luật hiện 

hành của Nhà nước”. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành đoàn thể, các đơn vị ở tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP5. 

NN_VP5_QDUB 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 
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