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Phần  1

I. Khaùi nieäm vaø phaân loaïi di saûn - di tích lòch söû - vaên hoùa

 Di tích lịch sử (di tích lưu niệm sự kiện, di tích lưu niệm danh nhân);

 Di tích Kiến trúc nghệ thuật

 Di tích khảo cổ;

 Danh lam thắng cảnh.



II. Tieâu chí xaùc ñònh vaø phaân caáp di tích kieán truùc

1. Tieâu chí xaùc ñònh di saûn vaên hoùa Việt Nam

A. Theo Luaät Di saûn ngaøy 29/06/2001 thì moät di tích

ñeå ñöôïc coâng nhaän laø di tích lòch söû vaên hoùa phaûi coù moät

trong caùc tieâu chí sau:

(1) Coâng trình xaây döïng, ñòa ñieåm gaén vôùi söï kieän

lòch söû tieâu bieåu cuûa quaù trình döïng nöôùc vaø giöõa nöôùc;

(2) Coâng trình xaây döïng, ñòa ñieåm gaén vôùi thaân theá

vaø söï nghieäp cuûa anh huøng daân toäc, danh nhaân cuûa ñaát

nöôùc;

(3) Coâng trình xaây döïng, ñòa ñieåm gaén vôùi söï kieän

lòch söû tieâu bieåu cuûa caùc thôøi kyø caùch maïng, khaùng chieán;

(4) Ñòa ñieåm coù giaù trò tieâu bieåu veà khaûo coå;

(5) Quaàn theå caùc coâng trình kieán truùc hoaëc coâng

trình kieán truùc ñôn leû coù giaù trò tieâu bieåu veà kieán truùc, 

ngheä thuaät cuûa moät hoaëc nhieàu giai ñoaïn lòch söû.



2. Tieâu chí xaùc ñònh di saûn vaên hoùa Việt Nam

B. Phaân caáp di tích kieán truùc

Caên cöù vaøo quy moâ, giaù trò, yù nghóa, taàm quan troïng vaø möùc ñoä aûnh höôûng

cuûa moät di tích kieán truùc maø caùc nhaø quaûn lyù coù theå phaân thaønh 3 caáp:

 Di tích kieán truùc caáp tænh: coù giaù trò tieâu bieåu cuûa ñòa phöông vaø ñöôïc

Chuû tòch UBND caáp tænh quyeát ñònh xeáp haïng.

 Di tích kieán truùc caáp quoác gia: coù giaù trò tieâu bieåu cuûa quoác gia vaø ñöôïc

Boä tröôûng Boä Vaên hoùa - Thoâng tin quyeát ñònh xeáp haïng.

 Di tích kieán truùc caáp quoác gia ñaëc bieät: coù giaù trò ñaëc bieät tieâu bieåu cuûa

quoác gia vaø ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû quyeát ñònh xeáp haïng.



3. Tieâu chí xaùc ñònh di saûn vaên hoùa thế giới

Coù 6 tieâu chí xaùc ñònh 1 di saûn vaên hoùa theá giôùi:

(1) Laø moät tuyeät taùc theå hieän taøi saùng taïo cuûa con ngöôøi;

(2) Theå hieän moät söï giao löu caùc aûnh höôûng lôùn trong moät thôøi gian nhaát

ñònh hoaëc trong moät vuøng vaên hoùa ñaõ ñöôïc xaùc ñònh, treân söï phaùt trieån cuûa

kieán truùc hay coâng ngheä, cuûa caùc ngheä thuaät coâng trình, cuûa quy hoaïch ñoâ thò

hay saùng taïo phong caûnh;

(3) Laø baèng chöùng duy nhaát hay ít ngoaïi leä nhaát cuûa moät neàn vaên hoùa

truyeàn thoáng hay moät neàn vaên minh coøn soáng hay ñaõ bieán maát;



(4) Laø moät maãu hình tieâu bieåu cuûa moät

kieåu coâng trình xaây döïng, hay quaàn theå kieán

truùc, hay coâng ngheä, hay caûnh quan chöùng

minh cho moät hay nhöõng thôøi kyø coù yù nghóa

cuûa lòch söû nhaân loaïi;

(5) Laø moät chöùng cöù tieâu bieåu veà vieäc

ñònh cö cuûa moät toäc ngöôøi hay söï chieám höõu

moät vuøng laõnh thoå mang tính truyeàn thoáng vaø

ñaïi dieän cho moät hay nhieàu neàn vaên hoùa,

ñaëc bieät laø khi chöùng cöù ñoù deã bò toån thöông

döôùi caùc hieäu öùng chuyeån hoùa khoâng theå

phuïc hoài laïi nhö cuõ;

(6) Tham gia moät caùch tröïc tieáp hoaëc veà

maët vaät chaát vaøo nhöõng söï kieän hay nhöõng

truyeàn thoáng coøn toàn taïi, caùc tö töôûng, caùc tín

ngöôõng hay nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät vaø

vaên hoïc coù yù nghóa ñaëc bieät toaøn caàu .



III. Caùc nguyeân nhaân gaây bieán ñoåi, huûy hoaïi di

tích kieán truùc

1. Taùc ñoäng cuûa töï nhieân

a. Vò trí ñòa lyù vaø khí haäu

b. Điều kiện địa chất , thuỷ văn     

c. Tác động của động, thực vât

d. Thiên tai   

2. Tác động của con người    

a. Tính toán thiết kế   

b. Tác động chính trị – xã hội



IV. Giaù trò cuûa di tích kieán truùc trong ñôøi soáng

xaõ hoäi

1. Giaù trò cuûa di tích kieán truùc

- Giaù trò Kinh tế

- Giaù trò chính trị

- Giaù trò quân sự

- Giaù trò lịch sử

- Giaù trò văn hóa

- Giaù trò giáo dục

- Giaù trò nghệ thuật

- Giaù trò xã hội

- Giaù trò môi trường cảnh quan    

- Giaù trò.......



Chöông 1

Khaùi nieäm chung veà di saûn vaø di tích kieán truùc



2. Caùc hoaït ñoäng vaø yù nghóa cuûa baûo quaûn vaø

truøng tu di tích kieán truùc

a. Baûo veä di tích

b. Baûo quaûn di tích

c. Baûo toàn di tích

d. Gia coá, gia cöôøng di tích

e. Truøng tu di tích

f. Taùi taïo di tích

g. Taùi ñònh vò di tích



I. Quan ñieåm veà coâng taùc truøng tu di tích kieán truùc

1. Caùc quan ñieåm veà coâng taùc truøng tu di tích

 Coù raát nhieàu quan ñieåm ñoái laäp veà nhieäm vuï vaø

phöông phaùp truøng tu caùc di tích kieán truùc: töø phuû

nhaän hoaøn toaøn khaû naêng truøng tu caùc coâng trình

kieán truùc coå ñeán coâng nhaän roäng raõi khaû naêng phuïc

hoài laïi caùc di tích ñaõ bò phaù huûy.

 Thöïc tieãn truøng tu cho thaáy: neáu moät di tích bò bao

boïc trong caùi voû cuûa nhieàu lôùp boå sung sau naøy, bò

laøm sai leäch qua caùc ñôït söûa chöõa xaây döïng laïi chæ

laø caùi “xaùc cheát” ñoái vôùi chuùng ta cuõng nhö ñoái vôùi

khoa hoïc.

 Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc lòch söû, khaûo coå hoïc,

ngheä thuaät hoïc, kieán truùc hoïc, kyõ thuaät xaây döïng vaø

baûn thaân kinh nghieäm truøng tu ñaõ ñem ñeán nhöõng

phöông tieän hieän ñaïi ñeå tìm hieåu di tích vaø nhöõng

phöông phaùp kheùo leùo ñeå phuïc hoài laïi caùi töôûng

chöøng bò thôøi gian vaø con ngöôøi laøm mai moät ñi.

Phần 2:



 Trong moät soá di tích coù theå phaàn xaây döïng theâm gaây

aûnh höôûng tôùi di tích veà maët ngheä thuaät nhöng laïi coù

yù nghóa veà maët lòch söû: ñeå xaùc ñònh möùc ñoä giaù trò

cuûa di tích coù theå duøng phöông phaùp phaân tích so

saùnh.

 Giaù trò ngheä thuaät cuûa moät di tích kieán truùc cuõng chæ

laø töông ñoái vì noù luoân bò thay ñoåi theo quan ñieåm

ngheä thuaät vaø thò hieáu cuûa thôøi ñaïi. Giaù trò xaõ hoäi

ñöôïc xaùc ñònh tröôùc heát vaø chuû yeáu baèng “giaù trò lòch

söû” hoaëc giaù trò löu nieäm ñoàng thôøi caû moái lieân heä

cuûa chuùng vôùi lòch söû chung cuûa ñaát nöôùc.

 Vieäc söû duïng baûn töông töï trong quaù trình truøng tu

khi khoâng phaùt hieän ñöôïc caùc yeáu toá kieán truùc ban

ñaàu laø moät vaán ñeà caàn thieát, tuy nhieân caàn haïn cheá

vì möùc ñoä chuaån xaùc thaáp, khoâng ñaùng tin caäy.



II. Nguyeân taéc và yêu cầu trong coâng taùc truøng tu di tích kieán truùc

A. Nguyên tắc trong hoạt động thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, về xây dựng và các quy định pháp

luật khác có liên quan.

2. Được lập trên cơ sở nghiên cứu, xác định đặc điểm, giá trị, tình trạng kỹ thuật, kết

quả khảo sát liên quan đến di tích và phải tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án tu bổ di

tích đã được phê duyệt.

3. Ưu tiên sử dụng các giải pháp kỹ thuật truyền thống (trường hợp giải pháp kỹ thuật

truyền thống không đáp ứng yêu cầu về tu bổ di tích thì được áp dụng giải pháp kỹ

thuật, công nghệ hiện đại phù hợp, đã được kiểm nghiệm trong thực tế và không

làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc, giá trị của di tích).

Ưu tiên bảo quản, gia cố, gia cường di tích trước khi áp dụng phương án tu bổ, phục

hồi di tích.

4. Được điều chỉnh, bổ sung khi có phát sinh, phát hiện mới về di tích.

5. Thường xuyên tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân và cộng

đồng dân cư nơi có di tích.



B. Nguyên tắc trong hoạt động thi công tu bổ di tích

1. Tuân thủ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích đã được phê duyệt, quy định về quản

lý chất lượng, tiến độ, khối lượng thi công, an toàn lao động và các quy định pháp

luật có liên quan.

2. Ưu tiên sử dụng phương pháp thi công truyền thống, chú trọng bảo tồn các yếu tố

gốc cấu thành di tích, bảo vệ cấu kiện, thành phần kiến trúc trong suốt quá trình thi

công tu bổ di tích.

3. Được thực hiện dưới sự giám sát của cộng đồng dân cư nơi có di tích; thường xuyên

tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhânvà cộng đồng dân cư

nơi có di tích.

4. Trường hợp điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích, chủ đầu tư dự án tu bổ

di tích phải xem xét điều chỉnh thời gian thi công tu bổ di tích để đảm bảo chất

lượng công trình.

5. Ghi nhận đầy đủ mọi hoạt động đã thực hiện tại công trường

trong Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công.

6. Đảm an toàn cho di tích và khách tham quan.



III. Phöông phaùp truøng tu di tích kieán truùc

1. Phöông phaùp baûo quaûn

2. Phöông phaùp truøng tu töøng phaàn

3. Phöông phaùp truøng tu toaøn boä

4. Phöông phaùp phuïc döïng

(Toàn bộ phần 1,2 và 3 giới thiệu nhanh để hiểu và xác định 

phương pháp can thiệp vào di tích khi di tích xuống cấp)



Phần 3:

Giới thiệu các di tích lịch sử 

Kiến trúc tại TP Hồ Chí Minh

Tổng số di tích đã được xếp hạng trên

địa bàn thành phố: 185 di tích

1. Cấp Quốc gia

- 02 di tích quốc gia đặc biệt 

- 58 di tích quốc gia

(02 di tích khảo cổ học, 32 di tích nghệ thuật, 

24 di tích lịch sử)



Tổng số di tích đã được xếp hạng trên địa bàn 

thành phố: 185 di tích

2. Cấp Thành phố

- 75 di tích nghệ thuật

- 50 di tích lịch sử



Vấn đề Phát huy giá trị các Di di tích lịch sử - văn hóa

thành phố (theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và

Sở Du lịch TPHCM) năm 2019

- Khách đến TP HỒ CHÍ MINH :

+ Khách Quốc tế: 8,6 triệu

+ Khách nội địa: 32,7 triệu

+ Tổng thu: 140.000 tỷ



- Lượng khách chủ yếu thăm quan các địa điểm như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP,

Nhà hát TP, Chợ Bến thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ...còn khách đến thăm các Di tích

lịch sử thì rất ít ví dụ Di tích cất dấu vũ khí cho cuộc tổng tiến công tết mậu thân năm

1968 trong tháng 1 năm 2020

+ Khách Quốc tế: 237 khách

+ Khách nội địa: 39 khách



Phần 4:

Các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện công 

tác bảo quản, bảo tồn và trùng tu Di tích Kiến trúc

I. Các văn bản pháp lý: Luật xây dựng (Xây dựng cơ bản)

 Quyết định 65/QĐ-BXD Ban hành ngày 20/01/2021. Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và

giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

 Quyết định 95/QĐ-BXD Ban hành ngày 29/01/2021. Công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật hết

hiệu lực toàn bộ hoăc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng năm 2020.

 Nghị định 06/2021/NĐ-CP Ban hành ngày 26/01/2021. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 Nghị định 09/2021/NĐ-CP Ban hành ngày 09/02/2021.Về quản lý vật liệu xây dựng.

 Nghị định 10/2021/NĐ-CP Ban hành ngày 09/02/2021.Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Nghị định 15/2021/NĐ-CP Ban hành ngày 03/03/2021. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất

lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và

quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản (đang có hiệu lực).

 Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 về việc Ban hành định mức xây dựng cơ bản

(đang có hiệu lực).

 Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 về việc Ban hành hướng dẫn phương pháp xác

định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (đang có hiệu lực).

 Thông tư 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 09 năm 2021 về việc Ban hành hướng dẫn xác định chi phí

bảo trì công trình xây dựng (đang có hiệu lực).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-37-2015-ND-CP-hop-dong-xay-dung-272352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-03-2018-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-xu-phat-trong-che-bien-khoang-san-380928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-03-2018-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-xu-phat-trong-che-bien-khoang-san-380928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-03-2018-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-xu-phat-trong-che-bien-khoang-san-380928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-03-2018-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-139-2017-ND-CP-xu-phat-trong-che-bien-khoang-san-380928.aspx


II. Các văn bản pháp lý: Luật Di sản Văn Hóa (chuyên ngành)

- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn

hoá - Thông tin về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành

tráng (phần mỹ thuật);

- Quyết định số 2008/CTMT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 19 tháng 05 năm 1995 về

việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chuẩn và công trình nghệ thuật (Hội đồng có thể tăng

hoặc giảm từ 5-10% so với đơn giá trên);

- Công văn số 1741/TCKT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 27 tháng 06 năm 1996 về

việc bổ sung cho bảng đơn giá các sản phẩm và công trình nghệ thuật

- Quyết định số 2263/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 15 tháng 10

năm 1998 về việc ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật;

- Quyết định số 13/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin ngày 01 tháng 04 năm 2004

về việc ban hành ''Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích lịch sử - Văn

hóa, danh lam thắng cảnh";



- Công văn số 10124/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng - UBND Thành phố Hồ Chí

Minh ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc hướng dẫn đơn giá vẽ kỹ thuật Di tích;

- Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật bảo quản,

tu bổ, phục hồi di tích.

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP Ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ

quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo

quản, tu bổ, phục hồi Di tích Lịch sử Văn hóa, Danh lam thắng cảnh;

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

hướng dẫn Qui định chi tiết một số về qui định Bảo quản, Tu bổ và Phục hồi Di tích;



III. Các văn bản pháp lý của các ban ngành có liên quan

- Nghị định

- Thông tư

- Thông báo và hướng dẫn.....



Phần 5:

Những qui định cụ thể trong công tác Bảo quản, Tu bổ 

và Phục hồi Di tích Kiến trúc

I. Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích

A . Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được lập thành hồ

sơ, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả khảo sát di tích.

2. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

3. Ảnh di tích.

4. Bản vẽ thi công tu bổ di tích.

5. Dự toán chi phí tu bổ di tích.

6. Phụ lục tài liệu có liên quan.

B. Phụ lục tài liệu có liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công

tu bổ di tích bao gồm:

1. Bản vẽ thiết kế tu bổ di tích đã được cơ quan có thẩm

quyền thẩm định, phê duyệt.

2. Bản sao các văn bản thẩm định, thẩm tra dự án, quyết

định phê duyệt dự án.

3. Biên bản ghi ý kiến đóng góp của cộng đồng, tổ chức

và cá nhân có liên quan về nội dung, giải pháp thiết kế.



II. Thi công tu bổ di tích

Điều 15. Chuẩn bị thi công tu bổ di tích

Điều 16. Thực hiện thi công tu bổ di tích

Điều 17. Hạ giải di tích

Điều 18. Nhật ký công trình và Hồ sơ

hoàn công



III. Hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích

Hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích bao

gồm:

1. Thuyết minh lý do tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ, nêu rõ tình trạng kỹ thuật

và các nguy cơ gây xuống cấp, sập đổ, hủy hoại di tích hoặc đối tượng kiểm kê di

tích; đề xuất phương án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.

2. Ảnh in màu, kích thước 10 x 15 cm trở lên, mô tả hiện trạng xuống cấp của di

tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích tại thời điểm lập hồ sơ.

3. Bản vẽ phương án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.

4. Khái toán chi phí tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.



Phần 5:

Những qui định cụ thể trong công tác Bảo quản, Tu bổ 

và Phục hồi Di tích Kiến trúc

III. Hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích

Hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích bao

gồm:

1. Thuyết minh lý do tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ, nêu rõ tình trạng kỹ thuật

và các nguy cơ gây xuống cấp, sập đổ, hủy hoại di tích hoặc đối tượng kiểm kê di

tích; đề xuất phương án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.

2. Ảnh in màu, kích thước 10 x 15 cm trở lên, mô tả hiện trạng xuống cấp của di

tích hoặc đối tượng kiểm kê di tích tại thời điểm lập hồ sơ.

3. Bản vẽ phương án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.

4. Khái toán chi phí tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ.



Điều 20. Thực hiện tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng

kiểm kê di tích

1. Việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối

tượng kiểm kê di tích thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng sau khi có ý

kiến bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham gia

ý kiến đối với hồ sơ tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê

di tích trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị.

3. Việc thực hiện tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích hoặc đối tượng kiểm kê di

tích có sự tham gia của tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện hành nghề thi công tu

bổ di tích, có sự giám sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể

thao, đại diện tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích hoặc đối tượng kiểm kê di

tích và đại diện Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

4. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ khi hoàn thành việc tu sửa cấp thiết, bảo quản

định kỳ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể

thao có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung và kết quả tu sửa

cấp thiết, bảo quản định kỳ; đối với di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia, phải

báo cáo bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Phần 6:

Thực tiễn bảo tồn và trung tu các Di tích Kiến trúc tại 

Tp Hồ Chí Minh

1- Thực tiễn 

2- Kiến nghị

3- Đàm luận



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


