
Mẫu danh sách đề cử dự kiến  Phụ lục 2A 

MẪU DANH SÁCH ĐỀ CỬ DỰ KIẾN 

QUỐC GIA THÀNH VIÊN: NGÀY NỘP: 

Người hoàn thiện mẫu đăng ký: 

Họ tên: E-mail: 

Địa chỉ: Fax: 

Cơ quan: Điện thoại: 

Tên Di Sản: 

 

Bang, Tỉnh hoặc Vùng: 

 

Kinh độ và Vĩ độ, hoặc hệ toạ độ UTM: 

 

MÔ TẢ: 

 

Chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu:  

(Xác định sơ bộ những giá trị của di sản có thể giúp đưa di sản đó vào Danh sách Di sản Thế giới) 

 

Những tiêu chí được đáp ứng  [xem Mục 77 của Hướng dẫn Thực hiện]: 

(đánh dấu √ vào ô tương ứng với tiêu chí lựa chọn và nêu lý do lựa chọn tiêu chí ở dưới) 

Tuyên bố về tính xác thực và/hoặc tính Toàn vẹn [xem các Đoạn 78-95 của Hướng dẫn thực hiện]: 

So sánh với các di sản tương tự khác:  

(Bản so sánh nên nêu ra các điểm giống nhau với các Di sản Thế giới khác, hoặc nếu không có điểm 

tương 

đồng nào thì nêu ra lý do tại sao di sản này khác biệt) 

 

• Mẫu Danh sách Đề cử Dự kiến này có thể nhận tại Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO và có thể tải xuống 

từ trang Web: https://whc.unesco.org/en/tentativelists 

• Xem thêm các Đoạn 62-67 của Hướng dẫn Thực hiện để hiểu thêm cách xây dựng Danh sách Đề cử Dự kiến. 

• Bản mẫu Danh sách Đề cử Dự kiến hoàn chỉnh có tại trang Web: https://whc.unesco.org/en/tentativelists 

• Tất cả các Danh sách Đề cử Dự kiến do các Quốc gia thành viên đệ trình đều được đưa lên trang Web: 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists 

• Bản gốc Danh sách Đề cử Dự kiến hoàn chỉnh có chữ ký cần làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và gửi tới: 

Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.  

• Các Quốc gia thành viên nên gửi những thông tin này dưới dạng điện tử (đĩa mềm hoặc đĩa CD-Rom) hoặc qua 

thư điện tử (e-mail) tới wh-tentativelists@unesco.org 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 
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