
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH 

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố … 

 

Tôi là …………………………… (ghi rõ họ và tên người làm đơn)………..  

Địa chỉ thường trú ………… (số nhà, đường phố, xóm, làng, xã/phường/thị 

trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương) ............................................................................................................... 

Là ……………..(ghi rõ người làm đơn là chủ sở hữu di tích hoặc người 

được giao quản lý di tích hoặc là người đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 

hoặc người đại diện tổ chức được giao quản lý di tích):……. ……… (ghi rõ tên 

di tích) .............. tại .……… (số nhà, đường phố, xóm, làng, xã /phường/thị trấn, 

huyện/quận/thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung 

ương) ....................................................................................................................... 

Qua quá trình sở hữu, quản lý, chúng tôi nhận thấy di tích có những giá trị 

tiêu biểu sau đây: ......................................................................................................  

(ghi tóm tắt về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích, tối đa…….. 

không quá 300 từ) .....................................................................................................  

Vì vậy, chúng  tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học di tích để đề nghị các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xem xét quyết định xếp hạng đối với di tích trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong quá trình lập hồ sơ khoa học di tích và thực hiện việc bảo vệ và phát 

huy giá trị di tích theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy 

định pháp luật khác có liên quan. 

(Địa danh nơi có di tích), ngày ... tháng ... năm ... 

                                                                                  Người làm đơn  

                                                                              (ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu số 1 


