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QUY ÉT ĐỊNH
v ề  việc công bổ Danh mục văn băn quy phạm pháp luật hết liiộu lực. 

ngưng hiệu lực tọiin bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực (luân lý nhà nirớe 
của Bộ Văn hoá, Thể thao và I)u lịch lừ  ngày 01/01/2020 đen ngày 31/12/2020

B ộ  TRƯỞNG B ộ  VĂN HÓA, TH É THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị (tịnh sổ 34/20! 6/NĐ-Cp lìgày 12 thảng 5 năm 2016 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết và biện phàp thi hành Luật Ban hành văn hàn quy 
pliụm pháp luật:

Càn cứ Nghị (tịnh số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 nậm 20 ỉ 7 cùa 
Chinh phủ quy (tịnh chirc nâng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ can tô chức Ciia Hộ 
Văn hoủ. Thê thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trương Vụ Phá/) ché.

QUY ÉT ĐỊNH:

Diều 1. Công bố kèm theo Quyểt định nảy Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn băn quy phạm 
pháp luật hct hiệu lực. ngưng hiệu lực một phán thuộc lỉnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Văn hỏa, The thao và Du lịch từ ngày 01/01/2020 den ngày 31/12/2020 
(Có các Pliụ lục kèm theo).

Diều 2. Quyết định nảy cỏ hiệu lực lili hãnh ke lừ Jigày ký.

Diều 3. Chảnh Văn phòng tíộ. Vụ trưởng Vụ Phảp chế, Thủ trưởng cảc cơ 
quan, đưn vị thuộc Bộ và các tỏ chức, cá nhãn có lien quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyct định này./.^ 3 ị£Z-

Xơi nhận:
• Như Dicu ỉ :
- Bộ trưởng ((ít' báo cào);
- Cảc Thứ t rường (đế M o cáo);
- Các [)(>. cơ  quan ngang Bộ. cơ  quan 
thuộc Chinh phú:
» UÜND các tính. TP trực thuộc Trung ưvmg;
- Sư V1ỈTTDL; Sờ VH& rr , Sơ DL ãc 
linh. TP ọvc ihuộc Trung ương;
- Cục Kiêm Ira V BQ PÍ'L B<> Tư pháp:
- Cùng báu:
.Lưu: VT.PC.ỌC(IO)

TRƯỞNG
TRƯỞNG

T rịnh Thị Thủy



Bộ Văn hóa • The liiao 
va  Du lịch 
15-01-2021 10:56:56 
« 07:00

Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT IIÉT  II1ỆU L ự c, 

NGƯNG HIỆU L ự c  TOÀN B ộ  THUỘC LĨNH v ụ c  QUAN LÝ 
NHÀ NƯỚC CỦA B ộ  VĂN HÓA, TH Ẻ THAO VÀ n u  LỊCH 

TỪ  NGÀY 01/01/2020 ĐÉN NGÀY 31/12/2020
Ị Kèm theo Quyết định sổ 162 /QĐ-BVHTTDL ngày 15 tliủng 01 năm 2021 

CŨỈI Bộ trướng Bộ Vãn hoã, Thể thao và Du lịch)

A. VÃN BẢN IIÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ r ù ' 
NGÀY »1/01/202» ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT

Tên
loại
văn
bản

Số, kí hiệu; 
ngày, tháng, 

nũm han hành 
văn hãn

Tên Ịịọi cùa văn 
hãn/ Trích yếu 

nội (lung của văn 
bán

1Ậ do hết hiệu lực Ngày hếl 
hiệu lực

1. VÃN BẢN HẺT HIỆU Lực TOÀN B ộ

LĨNH V ự c  VẪN HÓA

Văn bãn của ủy  ban Thường vụ Quốc hội

1. Pháp
lệnh

Sỏ 31/2000/PL- 
UBTVQHK) 
ngày 
28/12/2000

Thư viện Bị bãi bõ bởi Luật 
Thư viện

01/7/2020

Văn bân cua Chinh phủ. Thú tướng Chinh phũ

2 Nghị
địnlì

Sỏ
72/2002/NĐ-CP 
ngày 06/8/2002

Quy định chi tiêt 
ihi hành Pháp 
lệnh Thư viện

Bị bài bỏ bởi Nghị 
định SỐ 93/2020/NĐ- 
CP ngày 08/8/2020 
của Chinh phú quy 
(.tịnh chi tiết mộ! số 
điòu của Luật Thư 
viện

05/10/2020

3 Nghị
định

Sổ
02/2009/ND-CP
ngày
06/01/2009

Ọuy định vê tò 
chức và hoạt 
dộng của thư viện 
tư nhân có phục 
vụ cộng đồng

Bị bài bo bởi Nghị 
định số 93/2020/NĐ- 
CP ngày 08/8/2020 
cùa Chinh phũ quy 
định chi tiết một sổ 
điều cùa Luật Thư 
viện

05/10/2020

4 Quyết
định

Sò
19/2003/ỌĐ- 
TTg ngày 
28/01/2003

Vỏ việc phê duyệt 
‘’Chương trinh 
mục licu quốc gia 
về vãn hỏa đcn

Bj bài bỏ bưi Quyct 
định sổ OI/2020/ỌD- 
TTg ngày 
03/01/2020 cùa Thu

03/01/2020
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năm 2005” tướng Chính phủ bài 
bo một số vãn bán 
quy phạm pháp luật 
do Thủ tướng Chính 
phu ban hành

5 Quyếi
định

Sò
150/2003/QĐ- 
TTg ngày
22/ 7/2003

Vê việc sưa đỏi, 
bổ sung Ọuyet 
định
so 46/200 l/ỌĐ- 
TTg về quản lỷ 
xuất khau, nhộp 
khâu hàng hỏa 
thời kỳ 2001 - 
2005 và Quyết 
định
so 79/2002/QĐ- 
TTg về quản lý 
việc thu cốc 
chương trinh 
truyền hinli của 
nước ngoài

Bị bài bo bơi Quyêt 
định số 36/2020/ỌĐ- 
TTg ngày 
19/12/2020 của Thủ 
tướng Chinh phủ bài 
bỏ một sổ vãn bản 
quy phạm pháp luật 
do Thu tướni» Chính 
phũ ban hành

30/12/2020

6 Quyết
định

Sô
106/2005/QĐ- 
TTg ngày 
16/5/2005

Vê việc phc duyệt 
Chiến lược xây 
dựng Gia dinh 
Việt Nam giai 
đoạn 2005 - 2010

13ị bãi ho bôi Quyct 
định số OI/2020/ỌD- 
TTg ngày 
03/01/2020 cua Thủ 
tướng Chinh phù bãi 
bo một sô vãn bán 
quy phạm pháp luật 
do Thủ tướng Chính 
phu ban hành

03/01/2020

7 Quyết
định

Sỏ
271/2005/QĐ- 
TTg ngày 
31/10/2005

Vê việc phê duyệt 
Quy hoạch phát 
triền hộ thổnc 
thiẻl chế văn hỏa 
thòng lin cơ sở 
đến năm 2010

Bị bâi bỏ bởi Quyct 
định sổ 01/2020/QĐ- 
TTg ngày 
03/01/2020 của Thu 
tưởng Chính phú bài 
ho một sổ văn bản 
quy phạm pháp luật 
do Thù tưởng Chính 
phủ ban hành

03/01/2020

8 Ọuyci
định

Số
227/2006/ỌĐ- 
TTg ngày 
11/10/2006

Ban hành Quy 
ché về tò chức, 
hoạt động của 
Ban chi đạo cuộc 
vận dộng phong

Bị hài bỏ bởi Quyêl 
định sổ OI/2020/QĐ- 
TTg ngày 
03/01/2020 của Thu 
tưởng Chính phú bài

03/01/2020
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trào “Toàn dân 
đoàn kết xây 
dựng đời sổng 
vân hóa”

bỏ một sò vãn bàn 
quy phạm pháp luật 
do Thù tưởng Chính 
phù ban liãnh

Văn l)àn do Bộ trướng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch 
han hành, liên ticli han hãnh

9 Thông 
tư liên 

bộ

Sô
97TTLB/VHTT 
TTDL-TC ngày 
15/6/1990 của 
liên Bộ Văn hỏa 
- Thông tin - 
The thao vả Du 
lịch - lỉộ Tài 
chính

Hưởng dân chê 
dợ quàn lý tãi 
chính và chính 
sách đầu tư của 
Nhủ nưởc đối với 
thư viện công 
cộng

Bị bài bõ bởi Thông 
tư số 06/2020/TT- 
BVHTTDL ngày 
08/9/2020 của Bộ 
trường Bộ Văn hỏa, 
Thê thao vả Du lịch 
bãi bỏ một số vân 
hán quy phạm pháp 
luật thuộc thâm 
quyèn han hãnh cua 
Bộ trươnu Bộ Văn 
hóa. Thế thao và Du 
lịch

01/11/2020

10 Thông 
tư lien 

tịch

Sổ
04/2002/TTLT/ 
BVHTT-BTC 
ngày 04/3/2002 
của liên Bộ Vãn 
hóa Thông (in - 
Bộ Tài chinh

Sưa đội, bỏ sung 
một sổ quy định 
tại Thông tư liên 
bộ số 
97TTLB/VHTTT 
TDL-TC ngày 15 
tháng 6 năm 1990 
của liên Bộ Văn 
hóa - Thông tin - 
The thao và Du 
lịch - Bộ Tài 
chinh hướng dần 
ché độ quan lý tài 
chính và chính 
sách đau tư của 
Nhả nước đổi với 
thư viện còng 
cộng

Bị bài bò bời Thông 
tư số 06/2020/TT- 
BVHTTDL ngày 
08/9/2020 của Bọ 
trưởng Bộ Vàn hóa, 
Thẻ thao và Du lịch 
bài bo một sổ văn 
bủn quy phạm pháp 
luật thuộc Ihâm 
quvcn ban hành của 
Bộ trướng Bộ Văn 
hóa. The thao và Du 
lịch

01/11/2020

II Ọuyct
định

Sò
41/2002/ỌĐ- 
BVHTT ngày 
31/12/2002

Vc việc ban hành 
Quy chc về hoạt 
động trien lãm

13j bãi bo bơi Thông 
tư số 06/2020/TT- 
BVHTTDL ngày 
08/9/2020 của Bụ 
trưởng Bộ Vân hỏa, 
The thao vả Du lịch 
bài bo một so văn

01/11/2020
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han quy phạm plìáp 
luật thuộc thâm 
quyền ban hãnh cùa 
Bộ trưởng lỉộ Văn 
hỏa. Thế thao và Du 
lịch

12 Thông
tư

Sô 56/2003/TT- 
BVHTT ngày 
16/9/2003

Hướng dân chi 
tiết về diêu kiện 
thành lập thư viện 
và thu tục đãng 
ký hoại động thư 
viện

Bị hãi bỏ bởi Thông 
tư sổ 06/2020/TT- 
BVHTTDL ngày 
08/9/2020 của Bọ 
trưởng Bộ Văn hóa. 
Thè thao vả Dụ lịch 
bài bỏ một số vân 
bân quy phạm pháp 
luật thuộc thâm 
quyền ban hãnh cua 
Bộ trưởng Bộ Văn 
hỏa. Thê thao vả Du 
lịch

01/11/2020

13 Thông
tư

Sổ 21/2012/TT-
BVHTTDL
ngày
28/12/2012

Quy định tiêu chi 
vả thu (ục thanh 
lọc tài liệu thư 
viện

Bị bài bỏ bời Thòng 
tư số 02/2020/TT- 
BVHTTĐL ngày 
25/5/2020 của Bợ 
trưởng Bộ Văn hóa, 
Thê thao và Du lịch 
quy định về bão 
quàn, thanh lọc lùi 
nguyên thông iin và 
tài nguyên tlìôns lin 
hạn chế sử dụng 
tronu thư viện

09/7/2020

LĨNH V ự c  THẾ DỤC, THÊ THAO
Văn bán do Bộ trướng Bộ Văn 111 

licit ban hành. Hên tịch
')U, Thê thao và Du 
)an liànli

14 Ọuyct
định

Sô
1058/2007/QĐ- 
UBTDTT ngày 
01/6/2007

Ban hành Danh 
mục các môn thê 
thao trong 
chương trinh thi 
chiu tụi Dại hội 
Olympic (Các 
môn thể thao 
nhóm 1)

Bị bài bỏ bởi Thông 
tư sổ 06/2020/TT- 
BVHTTDL Iiuãy 
08/9/2020 của Bọ 
trường Bộ Vãn hỏa, 
Thẻ thao và Du lịch 
bãi bo một so vân 
han quy phạm pháp 
luật tliuòc thâm

01/11/2020
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quyên ban hành cùa 
Bộ trưởng Bộ Văn 
hỏa, Thế thao và Du 
lịch

Tống sổ (1): 14 vãn bân

II. VÂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TÙ*NGÀY 01/01/2020 
DẺN NGAY 31/12/2020: Khong có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU L ự c  TOÀN BỌ TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2020: Không có.



Bộ Vủn hỏa - Thẻ thao 
và Du l|ch
15 01.2021 10:57:04 
♦07:00

Phụ lục II
DANH MỤC VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẶT IIÉT HIỆU Lực, 

NGƯNG IIIÈU Lực MỘT PHÀN THUỘC LĨNH vưc QUAN LÝ 
NHÀ NƯỚC CUA B ộ  VẢN HÓA, TH Ẻ THAO VA DU LỊCH 

T Ừ  NGÀY 01/01/2020 ĐÉN NGÀY 31/12/2020
(Kèm tlìco Quyểt iỉịììh sổ 162 /QD-BVHTÌ ỌL itỵìíy /5 ihđitíỊ 01 năm 2021 

cùa Bộ trường Bộ Văn hoủ, The thao và Du lịcli)

A. VÃN BẢN HẺT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU LỤC M ỘT PHÀN 
T Ừ  NGÀY «1/01/2020 ĐÉN NGÀY 31/12/2020

SI 1 Tên
loại
vãn
bản

Sô, ký hiệu; 
ngày, thán«*, 

năm han hành 
văn bân; tên gọi 

cũa vãn hãn

Nội dung, 
quy dịnh hết 

hiệu lực, 
tii>ưiiỊỉ hiệu 

lực

Lý do hềt hiệu 
lực, ngimg liiộu 

lực

Ngày hểt 
hiệu lực, 

ngưng 
hiệu lực

1. VAN BAN H ẺTH 1ỆU  L l c  M ỘT PHẢN
LĨNH V ự c  V AN HÓA

Văn bân cua Chính phũ. Thù tướng Chinh phú
1 Nghị

định
Sò 01/2012/NĐ- 
CP ngày 
04/01/2012 của 
Chinh phu sửa 
đổi, bổ sung, thay 
thế hoặc bãi bỏ. 
húy bỏ các quy 
định có liên quan 
đcn thu tục hành 
chinh thuộc phạm 
vi chức năng quan 
lý cùa Bộ Vãn 
hỏa. Thể thao và 
Du lịch

•Khoăn 5 Điêu 
2

Bị bãi bo bơi Nghị 
định số 93/2020/NĐ- 
CP ngày 08/8/2020 
của Chỉnh phù quy 
định chi tiết một số 
diêu cùa Luật Thư 
viện

05/10/2020

Tồng số (1): 01 vân bản
II. VÃN BẢN NGƯNG HIỆU LỤC MỌT PHẢN TỪ  NGÀY «1/01/2020 

DÉN NGÀY 31/12/2020: Không có

B. VĂN BẢN H ÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHÀN 
TRƯ ỚC NGÀY 01/01/2020: Không có.


