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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số:             /TTr- (2)                                                              …, ngày     tháng    năm 20… 

 

TỜ TRÌNH 

V/v xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

Kính gửi: …………………………(3)…………………………… 

 

- 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 Nghị định 98/2010/NĐ-CP 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; 

- Căn cứ Thông tư số … ngày …, tháng …, năm … của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội 

dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

(1) đã hoàn thiện nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng  (4)  (5), xã (phường) … huyện (quận, thị xã, thành phố  trực 

thuộc tỉnh) … tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)… (Kèm theo Hồ sơ khoa học di tích). 

(1) trân trọng đề nghị (3) xem xét, xếp hạng (6) cho di tích trên. 

(1) trân trọng đề nghị./. (7)
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- ...............; 

- Lưu: VT, … (9), ...(10), …(11)…
 

(8) 

(Chữ ký, dấu)
 

 

Chú thích: 

(1) Cơ quan, đơn vị trình hồ sơ (ví dụ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…, Ủy ban nhân dân 

tỉnh/thành phố…). 

(2) Tên viết tắt của cơ quan, đơn vị trình hồ sơ (ví dụ: Ủy ban nhân dân ghi: UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ghi: SVHTTDL). 

(3) Cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ (ví dụ: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

(4) Loại di tích đề xuất trong hồ sơ (ví dụ: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật). 

(5) Tên di tích thống nhất trong các thành phần hồ sơ (ví dụ: Phủ Tây Hồ). 

(6) Hạng của di tích: di tích cấp tỉnh/ di tích quốc gia/ di tích quốc gia đặc biệt. 

(7) Vị trí ký tắt. 

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình hồ sơ. 

(9) Đơn vị soạn thảo và số bản lưu tại đơn vị. Ví dụ: Cục Di sản văn hóa, lưu 3 văn bản thì ghi: DSVH(3). 

(10) Ký hiệu người đánh máy, số lượng bản  người đánh máy lưu. Ví dụ: Nguyễn Văn A là người đánh máy văn bản 

và lưu 01 văn bản thì ghi: NVA(1). 

(11) Số lượng văn bản phát hành (ví dụ: 6). 

 

Mẫu số 4 


