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THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

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 hoá, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Bãi bỏ toàn bộ 05 văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 

1. Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT ngày 20 tháng 01 năm 2000 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về tăng cường lãnh đạo công tác 

thanh tra thể dục thể thao. 

2. Chỉ thị số 57/2001/CT-BVHTT ngày 01 tháng 6 năm 2001 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về tăng cường công tác thư viện trong các viện, 

trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3. Quyết định số 10/2007/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thư viện 

Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

4. Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình 

tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

5. Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

 Điều 2. Điều khoản thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.      

2.  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư này./. 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ;   

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;  

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;  

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;  

- Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL, Sở VHTT; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;  

- Lưu: VT, PC, QC(20). 
 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hùng 
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