THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_____________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________________

Số: 93/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 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 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;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ
trình số 18/TTr-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2022; ý kiến thẩm định của
Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia tại Công văn số 09/BC-HĐDSVHQG ngày 29
tháng 12 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 12) các di tích sau:
1. Di tích lịch sử Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê,
huyện Đak Pơ, huyện Kbang và huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
2. Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô,
huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
3. Di tích lịch sử Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào, huyện
Yên Châu, tỉnh Sơn La.
4. Di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049, huyện Sa Thầy và
huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm
Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh xếp hạng tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tứ trấn, gồm: đền
Bạch Mã (quận Hoàn Kiếm), đền Voi Phục, đền Quán Thánh (quận Ba Đình),
đền Kim Liên (quận Đống Đa), thành phố Hà Nội.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ các khu
vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này
trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà
nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di tích được xếp hạng
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục DSVH, TCDL (Bộ VHTTDL);
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg
TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHĐP, CN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
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