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BIỂU MẪU ĐỆ TRÌNH  

BÁO CÁO BẢO TỒN  

CỦA QUỐC GIA THÀNH VIÊN 

(Tuân thủ nội dung tại Mục 169 của Hướng dẫn Hoạt động) 

Tên Di sản Thế giới (Quốc gia thành viên) (Số định danh)  

1. Tóm tắt báo cáo 

[Lưu ý: mỗi phần được mô tả dưới đây phải được tóm tắt. Độ dài tối đa của bản tóm là 1 

trang.] 

2. Phản hồi về quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới 

[Lưu ý: Các Quốc gia thành viên được yêu cầu giải quyết Quyết định gần nhất của Ủy ban 

Di sản Thế giới đối với di sản này, trình bày thành từng đoạn rõ ràng] 

Nếu Di sản thuộc Danh sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa  

Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về những điều sau: 

a) Tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các biện pháp khắc phục đã được Ủy ban Di 

sản Thế giới thông qua 

[Lưu ý: đề nghị giải quyết từng biện pháp khắc phục riêng lẻ, cung cấp thông tin 

thực tế, bao gồm ngày tháng, số liệu chính xác, v.v..] 

Nếu cần thiết, đề nghị mô tả các yếu tố thành công hoặc khó khăn trong việc thực 

hiện từng biện pháp khắc phục đã được xác định 

b) Khung thời gian để thực hiện các biện pháp khắc phục có phù hợp không? Nếu 

không, vui lòng đề xuất khung thời gian thay thế và giải thích lý do tại sao cần có 

khung thời gian thay thế này. 

c) Tiến độ đạt được đối với tình trạng bảo tồn mong muốn để loại bỏ Di sản khỏi Danh 

sách Di sản Thế giới đang bị đe dọa (DSOCR) (DSOCR) 

3. Các vấn đề bảo tồn hiện tại khác được Quốc gia thành viên xác định có thể có tác động 

đến Giá trị Nổi bật toàn cầu của Di sản.  

[Lưu ý: điều này bao gồm các vấn đề bảo tồn không được đề cập trong Quyết định của Ủy 

ban Di sản Thế giới hoặc trong bất kỳ yêu cầu thông tin nào từ Trung tâm Di sản Thế giới] 

4. Căn cứ Mục 172 của Hướng dẫn Hoạt động, mô tả bất kỳ hoạt động phục hồi, thay đổi và 

/ hoặc (các) công trình xây dựng mới tiềm năng nào được dự kiến trong khu nhà, (các) 

vùng đệm và / hoặc hành lang hoặc các khu vực khác, nơi những phát triển đó có thể ảnh 

hưởng đến Giá trị Nổi bật toàn cầu của Di sản, bao gồm tính xác thực và tính toàn vẹn. 

5. Công khai việc tiếp cận với báo cáo tình trạng bảo tồn  

[Lưu ý: báo cáo này sẽ được tải lên để công chúng truy cập trên Hệ thống thông tin về 

tình trạng bảo tồn của Trung tâm Di sản Thế giới (https://whc.unesco.org/en/soc). Nếu 

Quốc gia thành viên yêu cầu không được tải lên toàn bộ báo cáo, chỉ bản tóm tắt điều 

hành dài 1 trang được cung cấp tại điểm (1.) ở trên sẽ được tải lên để công chúng truy]. 

6.  Chữ ký của cơ quan có thẩm quyền. 
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