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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________
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Số: 709 /DSVH-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

V/v tổ chức Tập huấn và Hội thảo khoa học
ngành Di sản văn hóa năm 2020

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Tập huấn ngành Di
sản văn hóa năm 2020 và Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra trong hoạt
động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa”, cụ thể như sau:
- Nội dung: Bồi dưỡng tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên
môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Thảo luận theo lĩnh
vực (bảo tàng, di tích, di sản văn hóa phi vật thể) về những vấn đề đặt ra trong
hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm làm rõ thực trạng và đề
xuất giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Thành phần tham dự:
+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/Sở
Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.
+ Lãnh đạo các đơn vị: Bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam;
Ban/Trung tâm quản lý Di sản Thế giới; Ban quan lý/Trung tâm bảo tồn/Khu di
tích; Phòng Di sản văn hóa/Quản lý văn hóa/Nghiệp vụ văn hóa.
- Số lượng: Mỗi đơn vị cử tối đa 02 đại biểu.
- Thời gian: Từ 12/11-14/11/2020 (Chương trình dự kiến tại Phụ lục 1).
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu, đường Hoàng
Quốc Việt, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Cục Di sản văn hóa thông báo một số vấn đề có liên quan để các đơn vị có
kế hoạch chuẩn bị:
1. Đăng ký tham dự: Đơn vị cử đại biểu tham dự Tập huấn và Hội thảo
khoa học gửi đăng ký về Cục Di sản văn hóa trước ngày 02/11/2020 (theo mẫu
Phiếu đăng ký tham dự tại Phụ lục 2) qua đường bưu điện hoặc qua địa chỉ
email: taphuandsvh2020@gmail.com.
Đối với trường hợp các đồng chí Giám đốc, Trưởng Ban mới nghỉ hưu
trong năm 2020, đề nghị đơn vị quan tâm mời tham dự Tập huấn và Hội thảo
khoa học.
2. Chế độ công tác phí: Do đơn vị cử đại biểu tham dự Tập huấn và Hội thảo
khoa học chi trả theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017
của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Đại biểu có nhu cầu đăng ký phòng nghỉ liên hệ trực tiếp với khách sạn
trước ngày 02/11/2020 (theo Báo giá tại Phụ lục 3).
Đại biểu có nhu cầu đăng ký xe chất lượng cao tuyến Hà Nội - Mộc Châu
và Mộc Châu - Hà Nội liên hệ trực tiếp với nhà xe (theo Danh sách tại Phụ lục 4).
3. Địa điểm Ban tổ chức tiếp đón đại biểu: Lễ tân, Khách sạn Mường
Thanh Holiday Mộc Châu.
4. Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:
- Phòng Thông tin - Tư liệu, Cục Di sản văn hóa (trực tiếp: chị Bùi Thị
Tuyết Chinh, điện thoại: 024.3944.6470, di động: 0989.852.313).
- Xem mục Thông báo mới trên Website: dsvh.gov.vn.
Cục Di sản văn hóa trân trọng đề nghị lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
quan tâm tham dự và chỉ đạo, tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc được tham dự
Tập huấn và Hội thảo khoa học ngành Di sản văn hóa năm 2020 đầy đủ, đúng
thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐH.67.
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