
UBND TỈNH/THÀNH PHỐ … 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

…, ngày     tháng    năm 20… 

 

BIÊN BẢN KHOANH VÙNG CÁC KHU VỰC BẢO VỆ DI TÍCH  

... (tên di tích) ... 

Xã … huyện … tỉnh/thành phố … 

 

 Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;   

 Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, 

 Hôm nay, ngày … tháng … năm …, hồi … giờ... 

 Chúng tôi gồm:  

 + … (họ và tên - Chức danh người chủ trì Hội nghị)… : Chủ trì Hội nghị 

 + … (họ và tên - Chức danh thư ký Hội nghị)… : Thư ký Hội nghị 

 Cùng các đại biểu: 

 + Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:   

 …(tên các đại biểu - Chức danh)…   

+ Sở Tài nguyên và Môi trường:   

 …(tên các đại biểu - Chức danh)…   

 + Ban Quản lý di tích/Bảo tàng:  

 …(tên các đại biểu - Chức danh)… 

 + Ủy ban nhân dân cấp huyện … :  

 …(tên các đại biểu - Chức danh)... 

 + Phòng Tài nguyên và môi trường:  

 …(tên các đại biểu - Chức danh) ... 

 + Phòng Văn hóa và Thông tin:  

 … (tên các đại biểu - Chức danh) ... 

 + Ủy ban nhân dân cấp xã …:  

 …(tên các đại biểu - Chức danh) ... 
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 + Đại diện tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích:             

 … (tên các đại biểu - Chức danh) ... 

 Cùng đại diện các đoàn thể trong ... (thôn, xóm, tổ dân phố) … họp tại địa 

điểm … để thống nhất về việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích … (tên di 

tích) … 

 Sau khi nghe ………… (tên đơn vị chủ trì lập hồ sơ khoa học di tích)…… 

trình bày tóm tắt nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích 

và dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, toàn thể đại biểu dự họp đã 

thống nhất khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích … (tên di tích) … như sau: 

I. KHOANH VÙNG CÁC KHU VỰC BẢO VỆ DI TÍCH 

 Việc khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích được áp dụng theo quy định 

tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 

ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Điều 13, 14 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 9 tháng 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá, cụ 

thể: 

1. Khu vực bảo vệ I: là vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích, gồm:…………. 

(ghi rõ các công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

nằm ngoài các công trình xây dựng thuộc khu vực bảo vệ I)….............................. 

 Khu vực này gồm: 

 - Thửa đất số … diện tích … m
2 

 - Thửa đất số … diện tích … m
2 

 
- ............... 

 Thuộc Tờ bản đồ số … tỷ lệ ... 

 - Phía Bắc giáp: …; 

 - Phía Nam giáp: …; 

 - Phía Đông giáp: …; 

 - Phía Tây giáp: …. 

 (Đối với những diện tích thuộc khu vực bảo vệ I nhưng không nguyên thửa, 

di tích nằm trên khu vực chưa có bản đồ địa chính, di tích nằm trên địa hình rộng 

lớn, phức tạp, thì phái xác định toạ độ các điểm cần thiết để thể hiện rõ Khu vực 

bảo vệ I. Ví dụ: 

 Khu vực này có diện tích ... m
2
 được xác định bởi các điểm A, B, C, D ...... 

có tọa độ như sau: 
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 A (x:...; y:...); 

 B (x:...; y:...); 

 C (x:...; y:...); 

 D (x:...; y:...); 

 ............................ 

 - Phía Bắc giáp: …; 

 - Phía Nam giáp: …; 

 - Phía Đông giáp: …; 

 - Phía Tây giáp: ….). 

2. Khu vực bảo vệ II: là vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực bảo vệ I của di 

tích.  

 Khu vực này gồm: 

 - Thửa đất số … diện tích …m
2
  

 - Thửa đất số … diện tích …m
2
 

 .............................. 

 Thuộc Tờ bản đồ số … tỷ lệ ... 

 - Phía Bắc giáp: …; 

 - Phía Nam giáp: …; 

 - Phía Đông giáp: …; 

 - Phía Tây giáp: …. 

 (Đối với những diện tích thuộc khu vực bảo vệ II nhưng không nguyên 

thửa, di tích nằm trên khu vực chưa có bản đồ địa chính, di tích nằm trên địa hình 

rộng lớn, phức tạp, thì phải xác định toạ độ các điểm cần thiết để thể hiện rõ Khu 

vực bảo vệ II. Ví dụ: 

 Khu vực này có diện tích ... m
2
 được xác định bởi các điểm A', B', C', D' có 

toạ độ như sau: 

 A' (x:...; y:...); 

 B' (x:...; y:...); 

 C' (x:...; y:...); 

 D' (x:...; y:...); 

 .......................... 
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 - Phía Bắc giáp: …; 

 - Phía Nam giáp: …; 

 - Phía Đông giáp: …; 

 - Phía Tây giáp: …. ). 

II. KIẾN NGHỊ 

 Căn cứ vào những nội dung đã nêu trên, toàn thể Hội nghị nhất trí đề nghị 

các cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích ... (tên di tích) ... là … (loại và 

hạng di tích) ... 

 Biên bản này đã được thông qua và các đại biểu dự họp nhất trí ký tên: 

 

    Chủ trì hội nghị                                                    Thư ký hội nghị 

  (ký và ghi rõ họ tên)                                             (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

III. XÁC NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN 

 

1. Uỷ ban nhân dân 

 cấp xã 

2. Phòng Văn hóa và 

Thông tin cấp huyện 

3. Phòng Tài nguyên và 

Môi trường cấp huyện 

 

 

 

  

4. Uỷ ban nhân dân cấp huyện                          5. Ban Quản lý di tích/Bảo tàng 

 

 

 

 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch                  7. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

 

 

  8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

(đối với hồ sơ di tích xếp hạng quốc gia và quốc gia đặc biệt) 

 


