
 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

   

Số:       /QĐ-SVHTTDL  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 10 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

 

                  GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

 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 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 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý văn hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho  

ông (bà) có tên sau: 

Ông NGUYỄN QUANG MINH     Sinh ngày: 02/6/1968 

Số CCCD: 035068005884, cấp ngày: 27/6/2021 tại Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội. 

Địa chỉ thường trú: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

Lĩnh vực được phép hành nghề hoạt động: Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Thi công tu bổ di tích; Giám 

sát thi công tu bổ di tích. 

 Điều 2. Cá nhân được cấp Chứng chỉ có trách nhiệm tuân thủ các quy định 

của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan; thực hiện hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trong phạm vi 

cho phép của Chứng chỉ hành nghề. 
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           Điều 3. Chứng chỉ có giá trị 05 năm kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thanh Tuân 
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