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     BÁO CÁO 

Kết quả kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30 tháng 6 năm 2010, 

của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định việc kiểm kê di sản văn 

hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa 

vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia,  

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo 

Bảo tàng thành phố Cần Thơ thực hiện việc rà soát, kiểm kê lại kết quả kiểm kê 

di sản văn hóa phi vật thể của những năm trước nhằm kịp thời bổ sung, chỉnh sửa 

thông tin phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đến thời điểm này, Bảo tàng 

thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm kê, rà soát, bổ sung chỉnh sửa thông tin cho 

43 phiếu, cụ thể: 

- Ngữ văn dân gian: 09 phiếu của dân tộc Việt; 01 phiếu của dân tộc Khmer. 

- Lễ hội truyền thống: 02 phiếu của dân tộc Khmer. 

- Tập quán xã hội: 16 phiếu của dân tộc Hoa; 11 phiếu của dân tộc Khmer. 

- Tri thức dân gian: 02 phiếu của dân tộc Khmer. 

- Nghệ thuật truyền thống: 01 phiếu dân tộc Khmer; 01 phiếu dân tộc Hoa. 

(Đặc biệt, trong năm 2019 có 01 di sản được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 

gia: “Hò Cần Thơ”, thuộc địa bàn quận Ô Môn, quận Cái Răng và huyện Thới 
Lai, thành phố Cần Thơ) 

Nhìn chung hiện trạng di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Cần Thơ có 

sự thay đổi so với năm trước. Tính đến năm 2019, toàn thành phố có 109 loại hình 

di sản văn hóa phi vật thể được ghi nhận, với 201 phiếu kiểm kê. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm kê, rà soát, bổ sung di sản văn hóa phi vật 

thể năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, gửi về Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hóa) để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Cục Di sản văn hóa; 

- UBND TP; 

- Lưu: VT, QLVH. 
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