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Mẫu Danh sách Đề cử Dự kiến cho Hồ sơ Di sản gồm nhiều phần 
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QUỐC GIA THÀNH VIÊN: NGÀY NỘP: 

Người hoàn thiện Mẫu đăng ký1: 

Họ tên: E-mail: 

Chức danh: 

Địa chỉ: Fax: 

Cơ quan: Điện thoại: 

 

1.a Tên Di sản xuyên quốc gia, xuyên biên giới và gồm nhiều phần tách rời2 : 

1.b Các Quốc gia thành viên có liên quan: 

 

 

1.c Tên các phần di sản thuộc một hoặc các quốc gia: 

1.d Bang, tỉnh hoặc vùng: 

1.e Kinh độ và Vĩ độ, hoặc hệ tọa độ UTM: 

 

 

2.a Mô tả sơ lược về di sản xuyên quốc gia, xuyên biên giới và gồm nhiều phần tách rời3 : 

2.b Mô tả về một hoặc nhiều phần di sản: 

 

 

3. CHỨNG MINH VỀ GIÁ TRỊ TOÀN CẦU4 CỦA DI SẢN NÓI CHUNG: 
(Xác định sơ bộ những giá trị của di sản có thể giúp đưa di sản đó vào Danh sách Di sản Thế giới) 

 

3.a Những tiêu chí được đáp ứng5 [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) 

 

 
1 Hồ sơ chỉ có giá trị sau khi tất cả các Quốc gia thành viên có liên quan nêu ở mục 1.b đã gửi hồ sơ của mình. 

2 Nội dung nêu trong mục này phải đồng nhất trong tất cả các hồ sơ của các Quốc gia thành viên khi mô tả về cùng  

một di sản xuyên quốc gia, xuyên biên giới và gồm nhiều phần tách rời. 

3 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với di sản xuyên quốc gia/biên giới thì tất cả các Quốc gia thành viên  

có liên quan đều phải cùng đồng thuận. 

4 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với di sản xuyên quốc gia/biên giới thì tất cả các Quốc gia thành viên 

có liên quan đều phải cùng đồng thuận. 

5 Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với di sản xuyên quốc gia/biên giới thì tất cả các Quốc gia thành viên 

có liên quan đều phải cùng đồng thuận. 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 
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3.b Tuyên bố về tính xác thực và/ hoặc tính toàn vẹn [xem các Mục 79-95 của Hướng dẫn Thực 

hiện]: 

 

3.c.1 Chứng minh cho việc lựa chọn một hoặc nhiều phần di sản trở thành một cấu phần của 

toàn di sản nói chung: 

 

3.c.2 So sánh với các di sản tương tự khác6 : 
(Bản so sánh nên nêu ra các tương đồng với các Di sản khác đã hoặc chưa có tên trong Danh sách Di sản Thế giới, 

hoặc nêu ra lý do tại sao di sản này lại có điểm khác biệt). 

 

 

 

 
6 Bản so sánh nên nêu ra các tương đồng với các Di sản khác đã hoặc chưa có tên trong Danh sách  

Di sản Thế giới, hoặc nêu ra lý do tại sao di sản này lại có điểm khác biệt. 


