
  

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

 

Số: 2875 /SVHTT-QLDS 
V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Báo cáo  

tóm tắt xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể  

di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, 

Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO 

công nhận là di sản thế giới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Ninh, ngày 25  tháng 12  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 -  Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương; 

- Tổ Công tác xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. 

  

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/10/2020 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Hồ sơ 

khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải 

Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 

4263/BVHTTDL-DSVH, ngày 17/11/2020 về việc triển khai xây dựng Hồ sơ khoa 

học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; Văn bản số 122/BTK/2020, ngày 

26/11/2020 của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc đóng góp ý kiến với dự 

thảo Đề cương nhiệm vụ; Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học và Kế hoạch quản lý 

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia 

UNESCO Việt Nam: Báo cáo tóm tắt phải nộp tới Trung tâm di sản thế giới trước 

ngày 01/02/2021. 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đại diện Sở VHTT/VHTTDL 3 tỉnh 

Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương đã xây dựng Dự thảo Báo cáo tóm tắt xây dựng 

Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương).  

Để đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình UBND 3 tỉnh 

báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét để xin ý kiến Hội đồng Di sản văn 

hóa quốc gia và các cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 

gửi tới Trung tâm di sản thế giới UNESCO, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh 

kính gửi Sở VHTTDL 2 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các đồng chí thành viên Tổ 

Công tác dự thảo nêu trên để nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản gửi về Sở 

Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp, hoàn thiện 

(hoặc qua hòm thư: nguyenvanthoaibtgqn@gmail.com). 

(Gửi kèm Dự thảo Báo cáo tóm tắt xây dựng Hồ sơ). 

Rất mong các đồng chí quan tâm, phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo xây dựng Hồ sơ (b/c); 

- UBND 3 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang 

  Hải Dương (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, QLDS   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Ninh Văn Thương 
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