
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-BVHTTDL  

 Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Di sản văn hóa;  

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và đề nghị của 
Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:  
Tập quán xã hội và tín ngưỡng 

NGHI LỄ MẠNG MA (CẦU SỨC KHỎE) CỦA NGƯỜI XINH MUN DẠ 
Xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật 
thể được đưa vào Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ 
và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp 
luật về di sản văn hóa. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch  

Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể 
được đưa vào Danh mục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 BỘ TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 
- Bộ trưởng; 
- Các Thứ trưởng; 
- Lưu: VT, DSVH, HTP.20. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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