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Mẫu số 3 
 

UBND tỉnh/thành phố...................................... 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỀ NGHỊ 

ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA 

 

 

1 Tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể (Ghi tên thường gọi và tên gọi khác, 

nếu có) 

      

2 Loại hình (Xác định một hoặc một số loại hình theo quy định tại khoản 1, 

Điều 4 Thông tư  này)  

      

3 Địa điểm (Xác định địa danh hành chính hiện có di sản) 

      

4 Chủ thể văn hóa (Xác định chủ thể văn hóa theo quy định tại khoản 4, Điều 

5 Thông tư  này) 

      

5 Miêu tả về di sản văn hóa phi vật thể (trình bày chi tiết quá trình ra đời và 

tồn tại; hình thức biểu hiện, quy trình thực hành; không gian văn hóa liên 

quan, các sản phẩm vật chất và tinh thần tạo ra trong quá trình tồn tại và phát 

triển của di sản văn hóa phi vật thể) 

      

6 Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể (Đánh giá giá trị lịch sử, văn hóa, 

khoa học của di sản văn hóa phi vật thể theo tiêu chí quy định tại Điều 10 

Thông tư này và xác định vai trò của di sản văn hóa phi vật thể đó đối với đời 

sống cộng đồng hiện nay) 

      

7 Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể (Đánh giá sức sống của di sản văn 

hóa phi vật thể, khả năng duy trì, phát triển hoặc nguy cơ mai một) 
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8 Các biện pháp bảo vệ (Trình bày các biện pháp, dự án đã, đang và sẽ thực 

hiện để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể) 

      

9 Danh mục tài liệu có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể 

      

 

  (Tên địa phương), ngày..... tháng..... năm..... 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 


