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THÔNG TƢ 

QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀ LẬP HỒ SƠ KHOA 

HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỂ ĐƢA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA 

PHI VẬT THỂ QUỐC GIA 

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001-QH 10, ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009-QH 12, ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ 

khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

như sau: 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tƣ này quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản 

văn hóa phi vật thể để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

2. Thông tƣ này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài tham gia kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia tại Việt Nam.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong Thông tƣ này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau: 

1. Nhận diện và xác định giá trị là hoạt động nghiên cứu nhằm xác định tên gọi, loại hình, chủ 

thể văn hóa, không gian văn hóa, sức sống, đặc điểm và giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di 

sản văn hóa phi vật thể; 

2. Tư liệu hóa là hoạt động phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, ghi hình (bao gồm hình ảnh tĩnh và 

hình ảnh động) và các hoạt động khác nhằm lập hồ sơ lƣu giữ phục vụ việc nghiên cứu và bảo 

tồn lâu dài di sản văn hóa phi vật thể; 

3. Chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm ngƣời hoặc cá nhân sở hữu, thực hành và sáng tạo di sản 

văn hóa phi vật thể; 

4. Không gian văn hóa liên quan là nơi di sản văn hóa phi vật thể đƣợc sáng tạo, thực hành và 

lƣu truyền. 

Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và 

lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia 



1. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây gọi 

là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh): 

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm kê, phê duyệt kế hoạch kiểm kê và bố trí kinh phí cho việc 

kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của Luật ngân sách; 

b) Quyết định thành lập ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. Thành viên ban kiểm kê gồm đại 

diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân 

dân phƣờng, xã, thị trấn; chủ thể văn hóa, tổ chức và cá nhân có liên quan, do lãnh đạo Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch làm trƣởng ban. 

2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

a) Lập kế hoạch kiểm kê ngắn hạn và dài hạn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

và tổ chức thực hiện; 

b) Giới thiệu, quảng bá mục đích, nhiệm vụ kiểm kê nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự 

tham gia của cộng đồng. 

3. Cơ quan nhà nƣớc, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế 

và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và đƣợc giao nhiệm 

vụ tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

Chƣơng II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Điều 4. Đối tƣợng kiểm kê  

1. Đối tƣợng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm các loại hình sau đây:  

a) Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam; 

b) Ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, truyện cổ tích, 

truyện trạng, truyện cƣời, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt khác đƣợc chuyển tải bằng lời 

nói hoặc ghi chép bằng chữ viết; 

c) Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình 

diễn dân gian khác; 

d) Tập quán xã hội, bao gồm luật tục, hƣơng ƣớc, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục 

khác; 

đ) Lễ hội truyền thống; 

e) Nghề thủ công truyền thống; 

f) Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con ngƣời, lao động sản xuất, y, 

dƣợc học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác. 

2. Ƣu tiên kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp. 

Điều 5. Nội dung kiểm kê 



Việc kiểm kê cần thu thập thông tin có nội dung sau đây: 

1. Tên gọi: Xác định tên thƣờng gọi và tên gọi khác (nếu có); 

2. Loại hình: Căn cứ vào khoản 1, Điều 4 Thông tƣ này để xác định loại hình di sản văn hóa phi 

vật thể. Trƣờng hợp di sản văn hóa phi vật thể thuộc nhiều loại hình thì xác định đầy đủ các loại 

hình có liên quan; 

3. Địa điểm: Xác định địa danh nơi di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại; di sản văn hóa phi vật 

thể tồn tại ở nhiều địa điểm trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng thì ghi cụ thể đến cấp 

phƣờng, xã, thị trấn; 

4. Chủ thể văn hóa: 

a) Trƣờng hợp chủ thể văn hóa là một cá nhân: Xác định rõ họ và tên, tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, 

địa chỉ và những thông tin liên quan đến quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể; 

b) Trƣờng hợp chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm ngƣời: Xác định tên thƣờng gọi của cộng 

đồng, nhóm ngƣời và thông tin về những ngƣời đại diện cho cộng đồng, nhóm ngƣời đó. Thông 

tin về những ngƣời đại diện cần xác định nhƣ quy định tại điểm a khoản này. 

5. Miêu tả: 

a) Quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể; 

b) Hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, công trình kiến trúc, hiện vật và không gian văn hóa 

liên quan cùng với các sản phẩm vật chất, tinh thần đƣợc tạo ra trong quá trình thực hành di sản 

văn hóa phi vật thể; 

6. Hiện trạng: Xác định khả năng duy trì, nguy cơ, nguyên nhân mai một của di sản văn hóa phi 

vật thể; 

7. Đánh giá giá trị: Xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và vai trò của di sản văn hóa phi 

vật thể đối với đời sống cộng đồng hiện nay; 

8. Đề xuất biện pháp bảo vệ; 

9. Lập thƣ mục tài liệu có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm các xuất bản phẩm, 

tƣ liệu khảo sát điền dã và tài liệu khác.  

Điều 6. Phƣơng pháp kiểm kê  

1. Khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và 

tƣ liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể. 

2. Phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá, tổng hợp các tƣ liệu về di sản văn hóa phi vật thể. 

Điều 7. Quy trình tổ chức kiểm kê 

1. Quy trình kiểm kê: 

a) Nghiên cứu thu thập tƣ liệu, thông tin hiện có liên quan đến đối tƣợng kiểm kê; 

b) Tập huấn cho những ngƣời tham gia kiểm kê; 

c) Khảo sát điền dã, thu thập tƣ liệu, thông tin về đối tƣợng kiểm kê theo nội dung quy định tại 

Điều 5 Thông tƣ này; 

d) Lập phiếu kiểm kê (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tƣ này); 



đ) Lập danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tƣ này để 

điền nội dung danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông 

tƣ này); 

e) Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả kiểm kê sơ bộ và thông báo với cộng đồng địa phƣơng; 

g) Lập hồ sơ kiểm kê. 

2. Trong quá trình kiểm kê, khi phát hiện di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để kịp thời có 

biện pháp bảo vệ. 

Điều 8. Hồ sơ kiểm kê 

1. Hồ sơ kiểm kê bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê: Trình bày thông tin cơ bản về quá trình kiểm kê, số lƣợng, tên gọi, 

loại hình, giá trị, hiện trạng, biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Báo 

cáo kiểm kê phải có chữ ký của trƣởng ban kiểm kê; 

b) Phiếu kiểm kê; 

c) Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; 

d) Băng ghi âm, ghi hình, ảnh, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; 

đ) Nhật ký khảo sát điền dã và các tài liệu khác có liên quan. 

2. Hồ sơ kiểm kê đƣợc lƣu giữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 9. Báo cáo và công bố kết quả kiểm kê 

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh kết quả kiểm kê và công bố kết quả kiểm kê. 

2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch kết quả kiểm kê ở địa phƣơng hằng năm. Thời hạn báo cáo chậm nhất là 

ngày 31 tháng 10. 

Mục 2. LẬP VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

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

Điều 10. Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học 

Di sản văn hóa phi vật thể đƣợc lập hồ sơ khoa học để đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí sau đây: 

1. Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phƣơng; 

2. Phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con ngƣời, đƣợc kế tục qua nhiều thế hệ; 

3. Có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; 

4. Đƣợc cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. 

Điều 11. Trình tự, thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị 

đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 



1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật 

thể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đƣa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

2. Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể bao gồm: 

a) Lý lịch di sản văn hóa phi vật thể (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tƣ này); 

b) Ảnh: Ít nhất 10 ảnh màu, khổ 10cm x 15cm, chú thích đầy đủ, đảm bảo đủ cơ sở để nhận diện 

di sản văn hóa phi vật thể. Khuyến khích gửi kèm theo ảnh lƣu trữ trên các phƣơng tiện kỹ thuật 

số; 

c) Bản ghi hình: Ghi trên băng hoặc đĩa, độ dài tối thiểu 10 phút, hình ảnh rõ nét, đảm bảo đủ cơ 

sở để nhận diện di sản văn hóa phi vật thể; 

d) Bản ghi âm: Ghi trên băng hoặc đĩa, âm thanh rõ nét, đảm bảo đủ cơ sở để nhận diện di sản 

văn hóa phi vật thể; 

đ) Bản đồ phân bố vị trí di sản văn hóa phi vật thể; 

e) Tƣ liệu khảo sát điền dã có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể; 

g) Bản cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cá nhân hoặc đại diện 

của nhóm, cộng đồng chủ thể văn hóa, ngƣời thực hành di sản văn hóa phi vật thể (Mẫu số 4 ban 

hành kèm theo Thông tƣ này); 

h) Văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyền sử dụng các tƣ liệu kèm theo hồ sơ 

khoa học di sản văn hóa phi vật thể cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mẫu số 5 ban hành 

kèm theo Thông tƣ này); 

i) Bản danh mục các tài liệu trong hồ sơ. 

3. Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đƣợc lƣu giữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

Cục Di sản văn hóa. 

Điều 12. Thẩm định Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

1. Cục trƣởng Cục Di sản văn hóa trình Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, 

quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể (sau đây gọi 

là Hội đồng thẩm định) để tƣ vấn giúp Bộ trƣởng quyết định đƣa di sản văn hóa phi vật thể vào 

Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

2. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm các nhà quản lý và khoa học hoạt động trong lĩnh vực 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể có uy tín. 

3. Cục trƣởng Cục Di sản văn hóa căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định trình Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc đƣa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2010. 



2. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền thƣờng xuyên, 

rộng rãi và tổ chức hƣớng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định của Thông tƣ này. 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vƣớng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về 

Cục Di sản văn hóa để đề nghị Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời sửa đổi, bổ 

sung./. 

  

  

Nơi nhận:  
- Thủ tƣớng CP và các Phó Thủ tƣớng CP;  
- VP Chủ tịch nƣớc; VP Chính phủ; VP Quốc hội;  

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;  

- Bộ trƣởng và các Thứ trƣởng Bộ VHTTDL; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam; 
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;  

- Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; 

- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;  
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tƣ pháp;  

- Công báo Văn phòng CP; Website Chính phủ;  

- Các Tổng Cục, VP, Thanh tra, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ VHTTDL;  
- Lƣu: VT, DSVH (2), NKD (500).  

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 

  

Mẫu số 1 

UBND tỉnh/thành phố........ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

  

PHIẾU KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Mã số:............. 

(do Ban kiểm kê quy định) 

  

1. Tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể  

a. Tên thƣờng gọi 

……………………………………………………………………………....... 

b. Tên gọi khác (nếu có) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Loại hình (Căn cứ khoản 1, Điều 4 Thông tƣ này để xác định) 

………………………………………………………………………………...… 

.................................................................................................................. 



3. Địa điểm (Ghi rõ địa danh nơi di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại; nếu di sản văn hóa phi 

vật thể tồn tại ở nhiều địa điểm trong tỉnh, thành phố thì ghi cụ thể đến cấp xã) 

………………………………………………………………………………...… 

…..…...………………………………………………………………………..... 

4. Chủ thể văn hóa 

a. Trƣờng hợp chủ thể văn hóa là một cá nhân:  

Họ và tên……………………………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh …………………………Dân tộc ………………..... 

Nghề nghiệp ………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………….. 

b. Trƣờng hợp chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm ngƣời: 

Tên thƣờng gọi của cộng đồng, nhóm ngƣời .................................................... 

........................................................................................................................... 

Những ngƣời đại diện: 

(1) Họ và tên ……………………………………………………………......... 

Ngày, tháng, năm sinh…………………………...Dân tộc ……………........... 

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………..... 

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………...... 

(2) Họ và tên ……………………………………………………………......... 

Năm sinh…………………………………............Dân tộc ………………….. 

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………….. 

(3) Họ và tên ……………………………………………………………......... 

Ngày, tháng, năm sinh……………………………Dân tộc …………………..  

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………..... 

Địa chỉ liên lạc ……………………………………………………………...... 

5. Miêu tả về di sản văn hóa phi vật thể 

a. Quá trình ra đời, tồn tại của di sản văn hóa phi vật thể  

……………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………….…….............................. 

……………………………………............................................................................... 

b. Miêu tả hình thức biểu hiện, quy trình thực hành, các sản phẩm vật chất, tinh thần đƣợc tạo ra 

trong quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể, không gian văn hóa liên quan v.v 



................................................................................................................................. 

................………………………….……………………………………………………… 

…......…………………………………………………………………………………….... 

c. Hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể 

- Số lƣợng nghệ nhân hiện có:  

- Số lƣợng ngƣời thực hành:  

- Các nguồn lực khác tham gia bảo vệ:  

- Số lƣợng bài bản: 

- Kỹ năng/kỹ thuật/tập tục:  

- Số lƣợng nghệ nhân hiện còn khả năng truyền dạy:  

- Số lƣợng học viên hiện nay: 

- Phƣơng thức truyền dạy: 

d. Nguy cơ hoặc nguyên nhân mai một của di sản văn hóa phi vật thể  

............................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………….............. 

6. Giá trị của di sản văn hóa phi vật thể với đời sống cộng đồng  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................... 

7. Các biện pháp bảo vệ hiện có và đề xuất của chủ thể để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi 

vật thể 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................... 

8. Những thông tin khác có liên quan 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................... 

9. Thông tin về ngƣời lập phiếu kiểm kê 

Họ và tên:..…………………………………………………………………..... 

Chức vụ:...........................................Đơn vị công tác:....................................... 

Trình độ chuyên môn:........................................................................................ 



Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................. 

Điện thoại....................................... Email: ...................................................... 

  

  

Xác nhận của Trƣởng ban kiểm kê 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

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

Ngƣời lập phiếu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 2 

UBND tỉnh/thành phố........ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

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

  

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

Số 

TT 

TÊN DI 

SẢN 

LOẠI 

HÌNH 

DÂN 

TỘC 

CHỦ 

THỂ 

VĂN 

HÓA 

ĐỊA 

ĐIỂM 

HIỆN 

TRẠNG 

MÃ SỐ 

PHIẾU 

KIỂM 

KÊ 

GHI 

CHÚ 

1 

  

                

  

2 

                

  

3 

                

  

4 

                

  

5 

                

  

6 

                

  

  GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

Mẫu số 3 

UBND tỉnh/thành phố........ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



VÀ DU LỊCH 
------- 

--------- 

  

LÝ LỊCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỀ NGHỊ 

ĐƢA 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 thƣờng 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 

tƣ 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 tƣ 

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 tƣ 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) 

      

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) 

  

Mẫu số 4 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

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

CAM KẾT  

BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

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

Tôi/chúng tôi là (ghi họ và tên):…………………........................................ 

................................................................................................................................. 

Đại diện cho cá nhân/cộng đồng/nhóm (ghi tên cá nhân/cộng 

đồng/nhóm).............................................................................................................. 

đang thực hành di sản văn hóa phi vật thể (ghi tên di sản văn hóa phi vật thể) 

………………………………………..................................................................... 

tại (ghi địa danh nơi có di sản)................................................................................ 

tự nguyện đề cử di sản văn hóa phi vật thể nêu trên vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể 

quốc gia. 

Chúng tôi cam kết: 

Tự nguyện và tích cực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này; 

Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể này theo quy định của pháp luật; 

Tự nguyện trao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố................................ và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyền sử dụng đối với những tài liệu, hình ảnh, tiếng nói do 

tôi/chúng tôi cung cấp hoặc thực hành để xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, không vì mục đích lợi nhuận./. 

  

  Ngƣời cam kết 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

Mẫu số 5 

UBND tỉnh/thành phố........ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO  

VÀ DU LỊCH 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

Số:           /SVHTTDL- 

Vv trao quyền sử dụng tài liệu 

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

  

Kính gửi: Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 



  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.....………………………, 

là đơn vị tổ chức nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể (tên di sản) 

.………………………................................................................... 

đồng ý trao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyền sử dụng đối với những tài liệu trong hồ 

sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể này để phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể, không vì mục đích lợi nhuận./. 

  

  GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  


