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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang 

 

                         Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

      

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học 

di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia;  

  Căn cứ Công văn số 2189/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ngày 02/06/2015 về việc xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Quốc gia trên địa bàn tỉnh/ thành phố;  

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, ngày 19/01/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc đưa “Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang” vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 2419/VPUBND-KGVX ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh An 

Giang, về việc cho chủ trương xây dựng Dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hóa phi vật thể Quốc gia Hội đua bò Bảy Núi. 

Căn cứ Công văn số 5287/BVHTTDL-DSVH ngày 30/12/2019 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận “Đề án Bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy 

Núi, tỉnh An Giang”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp Phân viện Văn hóa nghệ thuật 

Quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện “Đề 

án bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang” theo ý kiến góp ý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 5287/BVHTTDL-DSVH ngày 

30/12/2019.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt “Đề 

án bảo tồn và phát huy Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang”. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLVH (Đ). 

  (Kèm Đề án Bảo tồn và phát huy  

      giá trị Hội đua bò Bảy Núi) 

       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Khánh Hiệp 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-02-07T15:06:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




