
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_______________________________ 

 

Số:         /BVHTTDL-DSVH 

V/v báo cáo tổng kết thực hiện                                    

Luật Di sản văn hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

 

    Hà Nội, ngày      tháng       năm 2021 

 

     Kính gửi:  

- Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

                                                         

Trong gần 20 năm qua, Luật Di sản văn hóa (năm 2001), Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009) (sau đây gọi chung là 

Luật Di sản văn hóa) cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã 

được ban hành, tạo nên cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu 

của hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phục vụ có hiệu quả quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. 

 Qua 10 năm  triển khai thực hiện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Di sản văn hóa năm 2009 đã dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập cả về nội 

dung và hình thức trong từng lĩnh vực cụ thể, cần phải được sửa đổi, bổ sung              

để phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn đang diễn ra.  

 Để chuẩn bị tổng kết quá trình thực hiện Luật Di sản văn hóa và lập đề 

nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn 

thi hành luật theo kế hoạch năm 2021,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp xây dựng Báo cáo 

tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa trong phạm vi địa phương, lĩnh vực trực 

tiếp quản lý, theo dõi (có Đề cương Báo cáo kèm theo) và gửi về Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2021. 

 Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; 

- Hội DSVHVN; 

- Các Sở: VHTT&DL, VH&TT, VHTTTT&DL; 

- Lưu: VT, DSVH, NKĐ.171. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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