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Tên Thông tư

Nội dung đề nghị bãi bỏ

Thông tư số 17/2011/TT- Đề nghị bãi bỏ Thông tư
BVHTTDL ngày 02/12/2011
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá,
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”.

Lý do
Căn cứ pháp lý:
Danh hiệu “Xã đạt chuẩn
văn hóa nông thôn mới” không có
trong Luật thi đua khen thưởng.
Phần căn cứ ban hành, căn cứ vào
các Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ, các quyết định này
đến nay hết giai đoạn thực hiện
đã và được thay mới như:
- Quyết định số 491/QĐTTg ngày 16 tháng 4 năm 2009
của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây
dựng nông thôn mới nay đã thay
thế Quyết định số 1980/QĐ-TTg
ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020.
- Quyết định số 22/QĐTTg ngày 05 tháng 01 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Phát triển văn hóa
nông thôn đến năm 2015, định
hướng đến năm 2020”, Đề án đến
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nay đã hết giai đoạn thực hiện.
- Quyết định số 800/QĐTTg ngày 04 tháng 6 năm 2010
của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2010-2020 thay thế
Quyết định số 1600/QĐ-TTg
ngày 16 tháng 8 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2016-2020.
Đối với căn cứ Quyết định
số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9
năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”
giai đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020, trong quyết định
có tên danh hiệu Xã đạt chuẩn
văn hóa nông thôn mới, tuy nhiên
quyết định này không phải là văn
bản quy phạm; đến nay Quyết
định đã hết giai đoạn nhưng chưa
có văn bản khác thay thế.
- Lý do: Không có căn cứ pháp lý;
Căn cứ Quyết định Thủ tướng đã
hết giai đoạn
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Thông tư số 02/2013/TT- Đề nghị bãi bỏ Thông tư
BVHTTDL ngày 24 tháng
01 năm 2013 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy
định chi tiết tiêu chuẩn, trình
tự, thủ tục xét và công nhận
“Phường đạt chuẩn văn minh
đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn
văn minh đô thị”.

Căn cứ pháp lý:
Danh hiệu “Phường đạt
chuẩn văn minh đô thị”; “Thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Không quy định trong Luật Thi
đua, khen thưởng.
Các căn cứ văn bản quy
phạm hiện nay đã hết hiệu lực thi
hành và đã đươc thay thế bằng
văn bản khác như:
- Luật Tổ chức Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân
năm 2003 thay thế Luật tổ chức
Chính quyền địa phương năm
2015.
- Nghị định số 08/2005/NĐCP ngày 24 tháng 10 năm 2005
của Chính phủ về Quy hoạch xây
dựng, đã hết hiệu lực được thay thế
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP
ngày 06 tháng 5 năm 20015 của
Chính phủ quy định chi tiết một
số nội dung về quy hoạch xây
dựng.
Nghị
định
số
38/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4
năm 2010 của Chính phủ về quản
lý không gian, kiến trúc, cảnh
quan đô thị, đã hết hiệu lực được
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thay
thế
Nghị
định
số
85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7
năm 2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật
kiến trúc.
Nghị
định
số
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4
năm 2010 và Nghị định số
39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4
năm 2012 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng
và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng, đã hết hiệu lực được thay
thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng.
Đối với căn cứ Quyết định
số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9
năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”
giai đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020, trong quyết định
có tên danh hiệu “Phường đạt
chuẩn văn minh đô thị”; “Thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”,
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tuy nhiên quyết định này không
phải là văn bản quy phạm; đến
nay Quyết định đã hết giai đoạn
nhưng chưa có văn bản khác thay
thế.
- Lý do: Không có căn cứ pháp lý;
Căn cứ Quyết định Thủ tướng đã
hết giai đoạn
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Thông tư số 08/2014/TT- Đề nghị bãi bỏ
BVHTTDL ngày 24 tháng 9
năm 2014 của 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”.

Căn cứ pháp lý:
- Danh hiệu “Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa” không quy
định trong Luật Thi đua, khen
thưởng
Các căn cứ văn bản quy
phạm hiện nay đã hết hiệu lực thi
hành và đã đươc thay thế bằng
văn bản khác như:
- Nghị định số 42/2010/NĐCP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và
Nghị định số 39/2012/NĐ-CP
ngày 27 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật
Thi đua, Khen thưởng, đã hết hiệu
lực được thay thế Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7
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năm 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật thi đua, khen thưởng.
- Đối với căn cứ Quyết định
số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9
năm 2011 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình thực
hiện Phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”
giai đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020, trong quyết định
có tên danh hiệu “Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp
đạt chuẩn văn hóa”, tuy nhiên
quyết định này không phải là văn
bản quy phạm; đến nay Quyết
định đã hết giai đoạn nhưng chưa
có văn bản khác thay thế.
Lý do: Không có căn cứ pháp lý;
Căn cứ Quyết định Thủ tướng đã
hết giai đoạn .
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Thông
tư
liên
tịch Đề nghị sửa đổi một số điều cho phù Căn cứ pháp lý:
hợp với thực tiễn.
144/2014/BTC-BVHTTDL
Các căn cứ văn bản quy
ngày 30 tháng 9 năm 2014
phạm hiện nay đã hết hiệu lực thi
của Bộ Văn hóa, Thể thao và
hành và đã đươc thay thế bằng
Du lịch và Bộ Tài chính
văn bản khác như:
Hướng dẫn quản lý và sử
- Căn cứ Nghị định số
dụng kinh phí hoạt động
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6
Phong trào “Toàn dân đoàn
năm 2003 của Chính phủ quy
kết xây dựng đời sống văn
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hóa”.

định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Ngân sách nhà nước,
nay đã hết hiệu lực thay thế Nghị
định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật ngân sách nhà
nước.
- Quyết định số 1610/QĐTTg ngày 16 tháng 9 năm 2011
của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình thực hiện
Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” giai
đoạn 2011 - 2015, định hướng
đến năm 2020, văn bản này đã
hết giai đoạn.
Về nội dung viện dẫn các
văn bản liên quan đến nay đã hết
hiệu lực thi hành và có các văn
khác thay thế cụ thể như:
Tại Điều 5 về mức chi:
- Thông tư số 97/2010/TTBTC ngày 06 tháng 7 năm 2010
của Bộ Tài chính quy định chế độ
công tác phí, chế độ chi tổ chức
các cuộc hội nghị đối với các cơ
quan nhà nước và đơn vị sự
nghiệp công lập, đến nay hết hiệu
lực có văn bản khác thay thế
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Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của
Bộ Tài chính quy định chế độ
công tác phí, chế độ hội nghị.
- Chi khen thưởng cá nhân, tập
thể có thành tích xuất sắc theo
quy định tại Nghị định số
42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4
năm 2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Thi đua, Khen thưởng
và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng, nay đã có văn bản thay
thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng.

