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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÕ Hở CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : A33Ĩ /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Mình, ngày <Ẵ0 tháng 3 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê dúyẹí phương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành 
văn hoa, dư lịch* Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 

và định hướng đến năm 2020 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

^ Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 1 năm 2012, Hội nghị 
lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại vào năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đưa Việt Nam sớm mạnh về công 
nghệ thông tin và Truyền thông"; 

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 
của Úy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình phát triển 
Công nghệ Thông tin - Truyền thông giai đoạn 2011 - 2015; 

Căn cứ Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 
. của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình xây dựng hệ 
thống thông tin chuyên ngành; 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 4/TTr-
STTTT ngày 5 tháng 3 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình ứng dụng 
công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng cv, TTCB; 
- Lưu: VT, (CNN-V) MH 

KT. CHÚ TỊCH 
TỊCH 

Lê Mạnh Hà 
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AN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH 
ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lich 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 
và định hướng đến năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ Ă35Ĩ/QĐ-UBND 
ngày AO tháng 3 năm 2014 của úy ban nhân dân Thành pho) 

I. MỤC TIÊU CHUNG 
ứng dụng công nghệ thông tin vào văn hóa, du lịch nhằm xây dựng 

Hệ thống thông tin văn hóa, du lịch cho Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để 
đưa thông tin văn hóa, du lịch đến người dân và khách du lịch. 

Chương trình "ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành văn hóa, 
du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến 
năm 2020" phải phù họp với: 

- Chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa vào 
phát triển hệ thống dữ liệu thống kê của ngành văn hóa, du lịch; di sản văn 
hóa, nghệ thuật biếu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triến lãm, thư 
viện được phê duỵệt tại Quyết định số 4227/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 
11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về Chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ ngành văn hóa, thế thao và du lịch giai đoạn 2013 -
2020, tầm nhìn 2030; 

- Chủ trương của Thành phố trong Chương trinh phát triển Công nghệ 
Thông tin - Truyền thông giai đoạn 2011 - 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 
27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 và Chương trình xây dựng hệ 
thống thông tin chuyên ngành được phê duyệt tại Quyết định số 5852/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MMi 

II. MỤC TIÊU CỤ THẺ 
1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
- Xây dựng các quy chế và quy định làm cơ sở pháp lý cho việc 

vận hành và khai thác thông tin trong Hệ thống thông tin văn hóa, du lịch 
Thành phố. 

- Xây dựng được Trung tâm dữ liệu văn hóa, du lịch thống nhất làm 
cơ sở nền tảng cho việc xây dựng, triến khai các mạng thông tin quản lý 
văn hóa, du lịch Thành phố. 
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- Tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thaỏ và . 
Du lịch đều được trang bị hệ thống mạng LAN, đường truyền số liêp chuỵên v" 
dùng và các thiết bị phục vụ cho việc kết nối với Hệ thống thông tin,văn hóaj., 
du lịch Thành phố. * 

- 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
được triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong 
quá trình chỉ đạo điều hành và báo cáo kết quả thực hiện công việc cho lãnh 
đạo các cấp. 

- 100% các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tham 
gia vào Hệ thống thông tin văn hóa, du lịch Thành phố thông qua các mạng 
thông tin văn hóa, du lịch. 

- 100% các thông tin, di tích văn hóa, sự kiện du lịch phải được quản lý 
và thường xuyên cập nhật tình trạng thông qua Hệ thống thông tin văn hóa, 
du lịch Thành phố. 

- Tuyên truyền và phổ biến đến người dân, khách du lịch mọi thông tin, 
đặc điếm văn hóa, du lịch của Thành phố. 

2. Đối với phục vụ người dân và khách du lịch 

- Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực 
văn hóa, du lịch trên địa bàn Thành phố. ứng dụng công nghệ thông tin cho 
các mục đích quảng bá, phân phối và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 
du lịch. 

- Cung cấp các thông tin văn hóa, du lịch cần thiết về Thành phố 
Hồ Chí Minh cho người dân và du khách. 

- Cung cấp các lựa chọn cần thiết và tin cậy các sản phẩm du lịch tại 
Thành phố, các sản phấm du lịch liên kết giữa thành phố với các địa phương, 
trung tâm du lịch của khu vực và thế giới. 

- Cung cấp kênh thông tin đa phương tiện, tương tác có hệ thống để 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của du khách khi đến du lịch tại Thành phố. 

- Cung cấp công cụ để giao tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, 
các doanh nghiệp, đơn vị trung gian và người dân, du khách. Là công cụ hiệu 
quả triển khai các chương trình khuyến mại, xúc tiến, kích cầu du lịch thành 
phố, liên kết được đông đảo các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh, dịch 
vụ du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, mua sắm, vận chuyển du lịch... góp phần 
phát triến du lịch Thành phố. 

- Thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa di sản văn hóa và công nghệ 
thông tin đế cải tiến cách thức quản lý các di tích, di sản văn hóa vật thể và 
phi vật thể. 

- Hệ thống hóa thông tin, truyền thông như là phương tiện để du lịch 
di sản văn hóa đạt lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững. 
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III. NỘI DUNG THựC HIỆN 

1. Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin trong ngành văn hóa - du ỉịch 

a) Nội dung thực hiện 

- Xây dựng kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành 
văn hóa - du lịch: kiến trúc công nghệ thông tin, các chuẩn kết nối và tiêu chí 
cho việc liên thông kết nối và tích hợp. 

- Trên cơ sở một hệ thống phân cấp nhiệm vụ và quyền hạn phù họp 
với chức năng quản lý nhà nước của từng cấp đơn vị quản lý, xây dựng 
giải pháp tổng thể thống nhất về quản lý văn hóa - du lịch; thông tin văn hóa -
du lịch được chia sẻ giữa các cơ quan chuyên môn quản lý; quy trình ISO 
điện tử giúp thủ tục luân chuyển điều hành xử lý hồ sơ được minh bạch và 
đơn giản hóa; thông tin hồ sơ quản lý được pháp lý hóa dưới dạng điện tử 
thay thế hồ sơ trên giấy tại các cơ sở dữ liệu phân tán thuộc 3 cấp quản lý. 

- Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin trong ngành văn hóa - du lịch 
cần được lập, ban hành làm cơ sở đầu tư các dự án thành phần thuộc các 
hợp phần tiếp theo. 

b) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; 

- Cơ quan phối họp: Sở Thông tin và Truyền thông; Các phòng, ban và 
các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 

2. Triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố 

a) Nội dung thực hiện 

Triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố như: 
Hệ thống Thư điện tử; Hệ thống quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc; 
Hệ thống quản lý Cán bộ, công chức và viên chức; Hệ thống quản lý tài sản 
công; Hệ thống quản lý Khiếu nại - Tố cáo; Hệ thống quản lý Thi đua -
Khen thưởng. 

b) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Sở Văn 
hóa, Thế thao và Du lịch. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 
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3ề Xây dựng quy chế vận hành và khai thác Hệ thống thông tin 
văn hóa, du lịch Thành phố 

a) Nội dung thực hiện 
Xây dựng quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin 

văn hóa, du lịch Thành phố gồm: các quy trình về kết nối và cung cấp 
thông tin, các quy định về quản lý và sử dụng thông tin, phân định 
trách nhiệm và quyền hạn của các thành phần tham gia vào hệ thống, chia sẻ 
và truyền tải thông tin, truy xuất và kết xuất thông tin. 

b) Tổ chức thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014. 

4. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch 
a) Nội dung thực hiện 
Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Hệ thống thông tin 

văn hóa, du lịch thành phố gồm: 
- Hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 
- Đầu tư trang thiết bị tại các phòng ban, đơn vị quản lý nhà nước, 

công trình công cộng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch tại 24 quận huyện theo 
mô hình chung của Thành phố. 

- Đảm bảo tất cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch được trang bị đầy đủ hạ tầng phục vụ cho công tác 
quản lý và điều hành. 

b) Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 

5. Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành văn hóa, du lịch 
a) Nội dung thực hiện 

Áp dụng các công cụ và công nghệ tiên tiến như RFID, ảnh cầu, 
hệ thống thông tin địa lý (GIS), khai thác thông tin thông minh (BI)...: 

- Xây dựng kho dữ liệu tập trung cho các lớp thông tin nền của 
Hệ thống thông tin văn hóa: 

+ Hệ thống thông tin di sản văn hóa vật thể, bảo tàng và di sản văn hóa 
phi vật thể Thành phố Hồ Chí Minh; 
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+ Xây dựng kho dữ liệu tập trung cho quy hoạch khảo cổ thành phố; 
+ Xây dựng bảo tàng, di tích ảo dựa trên công nghệ 3D và ảnh cầu. 
- Xây dựng các phần mềm quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hoá và công tác đặt đổi tên 
đường, công trình công cộng: 

+ Phần mềm quản lý đăng ký di vật, cổ vật; 
+ Phần mềm quản lý hiện vật thuộc bảo tàng, di tích của Thành phố; 
+ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý di sản văn hóa của 

Thành phố (bao gồm: di sản văn hóa vật thể, bảo tàng và di sản văn hóa phi 
vật thể); 

+ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quy hoạch khảo cổ của 
Thành phố; 

+ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác đặt đổi tên đường, 
công trình công cộng của Thành phố; 

- Xây dựng kho dữ liệu tập trung cho các lớp thông tin nền của 
Hệ thống thông tin du lịch: 

+ Hệ thống thông tin quản lý địa điểm du lịch và dư địa chí; 
+ Hệ thống thông tin quản lý sự kiện du lịch; 
+ Hệ thống thông tin GIS cho du lịch. 
b) Tổ chức thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các Bảo tàng 

Thành phố, các Công ty du lịch. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 
6. Xây dựng Trung tâm dữ liệu văn hóa, du lịch 
a) Nội dung thực hiện 
Xây dựng trung tâm dữ liệu văn hóa, du lịch tại Trung tâm dữ liệu 

thành phố để tập trung toàn bộ các thông tin, dữ liệu từ hệ thống thông tin 
văn hóa, du lịch và các thông tinliên thông, tích hợp với các hệ thống thông 
tin văn hóa, du lịch của các tỉnh/thành phố khác. Trung tâm dữ liệu văn hóa, 
du lịch gồm các thành phần: 

- Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác xử lý, phân tích, 
truy xuất và lưu trữ thông tin, dữ liệu tập trung; 

- Các hệ thống thông tin văn hóa, du lịch triển khai tập trung. 
b) Tổ chức thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; 
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 
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7. Xây dựng cổng thông tin du lịch đa phương tiện và thông tin văn 
hóa và di sản văn hóa Thành phố 

a) Thông tin văn hóa và di sản văn hóa 
- Nội dung thực hiện 
Xây dựng cổng thông tin văn hóa và di sản văn hoá nhằm xác định, bảo 

vệ và phát huy nền văn hóa và di sản văn hoá của Thành phố. Thông qua cách 
bảo vệ, bảo tồn và duy trì di sản văn hóa và văn hóa quan trọng của quá khứ 
và hiện tại, cổng thông tin cung cấp các công dân tương lai và du khách của 
thành phố cơ hội đế học hỏi, thưởng thức và đánh giá các khía cạnh quan 
trọng của di sản tại Thành phố, trong đó bao gồm: 

+ Công bố thông tin văn hóa, di sản văn hoá của Thành phố; 
+ Bản đồ vị trí hệ thống di sản Thành phố; 
+ Các nghiên cứu cung cấp những ý tưởng, kiến thức mới làm cơ sở 

đế bảo tồn, quản lý giá trị văn hóa và di sản Thành phố; 
+ Các phương pháp bảo tồn, duy trì các giá trị văn hóa và di sản quan 

trọng của cảnh quan, tài nguyên, địa điếm, đối tượng, phong tục và truyền thống; 
+ Khuyến khích người dân, tố chức phi chính phủ trên địa bàn thành 

phố đăng ký thông tin di sản đế cơ quan thấm quyền xem xét và đưa vào hệ 
thống di sản Thành phố. 

- Tổ chức thực hiện 
+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; 
+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các công ty du 

lịch tại Thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 
b) Thông tin du lịch đa phương tiện 
- Nội dung thực hiện 
Xây dựng cổng thông tin du lịch đa phương tiện Thành phố Hồ Chí Minh 

với các chức năng như: 
+ Thông tin về địa điểm du lịch: cung cấp các kiến thức cần có cho 

du khách về các địa điếm du lịch trước, trong và sau khi tham quan; 
+ Cung cấp thông tin các chuyến du lịch: tổng hợp và cung cấp đầy 

đủ thông tin được cập nhật mới nhất liên quan đến du lịch tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; • • ' • 

+ Thương mại dịch vụ: cung cấp khả năng giao dịch thuận tiện, 
nhanh chóng về mọi vấn đề trong du lịch như giải đáp thắc mắc, đặt chỗ, 
đăng ký tua, đặt yêu cầu riêng, dịch vụ visa, vé máy bay, thanh toán điện tử,...; 

+ Mạng xã hội và tư vấn trực tuyến: cung cấp dịch vụ cho các doanh 
nghiệp, tố chức du lịch đăng tải, quảng bá thông tin và các dịch vụ du lịch 
của mình trên cống thông tin du lịch Thành phố. 
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- Tố chức thực hiện 
+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
+ Cơ quan phối họp: Sở Thông tin và Truyền thông, các Công ty du 

lịch tại Thành phố. 
- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015. 
8. Xây dựng mạng lưới thông tin du lịch công cộng 
a) Nội dung thực hiện 
Xây dựng mạng lưới thông tin du lịch công cộng gồm: 
- Tổng đài thông tin du lịch Thành phố; 
- Trạm thông tin du lịch du lịch. 
b) Tổ chức thực hiện 
- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông. 
c) Thời gian thực hiện: Năm 2014. 
IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN 
1. Ban Chỉ đạo phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông 

Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chương trình 
ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành văn hóa, du lịch Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
có trách nhiệm: 

- Chủ trì tổ chức triển khai và thực hiện chương trình; 
- Tố chức cung cấp thông tin, dự báo, theo dõi cập nhật, đánh giá tình 

hình thực hiện Chương trình; Tống hợp báo cáo úy ban nhân dân Thành phố 
định kỳ 6 tháng và đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết để thúc đấy 
thực hiện Chương trình; 

- Tổ chức sơ kết hàng năm thực hiện Chương trình để rút kinh nghiệm 
thực tiễn trong quá trinh thực hiện. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp 
Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu, bố trí 
kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ 
thông tin trong ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 
2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo đúng chỉ đạo của ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

4. Các Sở - ngành Thành phố, úy ban nhân dân các quận - huyện có 
trách nhiệm phối hợp xây dựng và triến khai thực hiện các nội dung thuộc 
Chương trình./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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PHỤ LỤC 
CÁC LỚP THÔNG TIN VE DI SẢN VĂN HOÁ 

VÀ TÊN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 

I. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THẺ 
1. Danh mục các di sản văn hoá phi yật thể; 
2. Tên gọi: Xác định tên thường gọi và tên gọi khác (nếu có); 
3. Loại hình: Xác định loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Trường họp 

di sản văn hóa phi vật thể thuộc nhiều loại hình thì xác định đầy đủ các loại 
hình có liên quan; 

4. 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 ương thì ghi cụ thể đến cấp phường, xã, thị trấn; 

5. Chủ thể văn hóa: 
a) Trường hợp chủ thể văn hóa là một cá nhân: Xác định rõ họ và tên, 

tuối, dân tộc, nghề nghiệp, địa chỉ và những thông tin liên quan đến quá trình 
thực hành di sản văn hóa phi vật thế; 

b) Trường họp chủ thể văn hóa là cộng đồng, nhóm người: Xác định tên 
thường gọi của cộng đồng, nhóm người và thông tin về những người đại diện 
cho cộng đồng, nhóm người đó. Thông tin về những người đại diện cần xác 
định như quy định tại điếm a khoản này. 

6. 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 trĩnh kiến trúc, hiện 

vật và không gian văn hóa liên quan cùng với các sản phấm vật chất, tinh thần 
được tạo ra trong quá trình thực hành di sản văn hóa phi vật thể; 

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

8. 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; 

9. Biện pháp bảo vệ; 
10. Thư mục tài liệu có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể: Các xuất 

bản phẩm, tư liệu khảo sát điền dã và tài liệu khác. 
11. DI TÍCH LỊCH sử - VĂN HOÁ, DANH LAM THẮNG CẢNH 
1. Danh mục di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 
2. Tên gọi di tích; 
3. Địa điểm và đường đi đến di tích: 
a) Địa điểm di tích; 
b) Đường đi đến di tích. 
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4. Phân loại di tích; 

5. Sự kiện, nhân vật lịch sử, đặc điếm của di tích; 

6. Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng liên quan đến di tích; 

7. Khảo tả di tích; 

8. Sơ đồ phân bố di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích; 

9. Giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích; 

10. Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di tích: 

a) Tên của tố chức, cá nhân trực tiếp là chủ sở hữu hoặc được giao quản 
lý di tích và thực trạng việc tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

b) Quyết định thành lập Ban quản lý di tích của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền (nếu có). 

11. Phương hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

12. Thư mục tài liệu tham khảo liên quan đến việc nghiên cứu, bảo vệ và 
phát huy giá trị di tích; 

13. Xác định cá nhân, tổ chức lập lý lịch di tích. 

III. QUY HOẠCH KHẢO CỞ 

1. Vị trí và tên gọi địa điếm khảo cố; 

2. Thông tin khoa học về các di tích, di vật được phát hiện; 

3. Ranh giới, diện tích địa điểm khảo cổ; 

4. Ke hoạch thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ; 

5. Phương án bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ. 

IV. TÊN ĐƯỜNG 

1. Danh mục tên đường; 

2. Tên đường, số hiệu đường bộ; 

3. Lý trình: Chiều dài, điểm đầu, điểm cuối; 

4. Kết cấu mặt đường: Bê-tông nhựa, bê-tông xi-măng, đường đất...; 

5. Quyết định đặt tên đường; 

6. Tiểu sử của danh nhân, nhân vật lịch sử được đặt tên đường (tiều sử 
của nhân vật, thông tin về địa danh được đặt tên đường...); 

7. Thay đối về tên đường: được đối tên vào những năm nào (nếu có). 
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