
VIỆN BẢO TỒN DI TÍCH CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG 

NGHIỆP VỤ TU BỔ DI TÍCH KHÓA 2 NĂM 2021 

 

Viện Bảo tồn di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích khóa 2 năm 2021. Thời gian dự kiến từ ngày 

15/11/2021 đến ngày 19/11/2021 tại Hà Nội. 

Theo đó, đối tượng tuyển sinh là các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, cán 

bộ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, dưới sự giảng dạy của các 

chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ di tích của Viện Bảo tồn di tích theo 

chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di tích đã được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch phê duyệt. 

Học viên hoàn thành và đạt các yêu cầu của khóa học được cấp chứng 

chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ di tích. Chứng chỉ của khóa học này là cơ sở để 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích theo quy 

định của Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Nghị định 61/2016/NĐ-CP Quy định 

điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 9). 

Học phí đào tạo: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) /1 học viên/khóa học; 

Tiền tài liệu bao gồm Giáo trình đào tạo đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tu bổ di 

tích 100.000đ/1 quyển và Tài liệu tham khảo 640.000đ/2 quyển. Chi phí đi lại và 

ăn ở của học viên ở các tỉnh do các học viên tự túc hoặc do đơn vị cử đi học chi 

trả theo chế độ hiện hành.  

Hồ sơ tuyển sinh nộp về Phòng Tư liệu, Thông tin, Đào tạo - Viện Bảo 

tồn di tích trước ngày 08/11/2021. 

Địa chỉ: số 489 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tel: 024.38544418 – 024.38548610 máy lẻ 302. 

0913.021.684 (Ths Huỳnh Phương Lan) 

Email: daotao.tuboditich@gmail.com 

Hồ sơ mẫu được phát tại Viện Bảo tồn di tích hoặc liên hệ theo địa chỉ 

email trên./. 

 

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 



 


