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QUYẾT ĐỊNH  

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 36/2005/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ 

NGÀY DI SẢN VĂN HOÁ VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; 

Để phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát 

huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hàng năm lấy ngày 23 tháng 11 là "Ngày Di sản văn hoá Việt Nam". 

Điều 2. Việc tổ chức "Ngày Di sản văn hoá Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, 

tránh hình thức, không phô trương lãng phí và bảo đảm các yêu cầu sau đây: 

a) Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn 

hóa Việt Nam trong toàn dân; 

b) Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và 

phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

c) Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán 

bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hoá - thông tin nói chung và trong lĩnh vực di sản văn 

hóa nói riêng; 

d) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc theo quy định của pháp luật về thi đua 

khen thưởng. 

Điều 3. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân Ngày Di sản văn hoá Việt Nam theo đúng nội dung quy định 

tại Điều 2 Quyết định này; bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng 

năm và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác để thực hiện những hoạt động này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 5.  

1. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này. 



2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

  Phan Văn Khải 

(Đã ký) 

  


