
Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, 

NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ  

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVHTTDL ngày         tháng 01 năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
     

  

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ 

NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/12/2021 
 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, kí hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn 

bản/ Trích yếu 

nội dung của    

văn bản 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

 

1 

 

Nghị 

định 

Số 

72/2000/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 12 năm 

2000 của 

Chính phủ 

Về công bố, phổ 

biến tác phẩm ra 

nước ngoài 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 

số 110/2021/NĐ-CP 

ngày 09/12/2021 của 

Chính phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp 

luật của Chính phủ 

 

15/12/2021 

 

2 

 

Nghị 
định 

Số 

61/2002/NĐ-

CP ngày 11 

tháng 6 năm 

2002 của 

Chính phủ  

Về chế độ nhuận 

bút 

Đã bị bãi bỏ toàn bộ nội 

dung bởi Điều 13 Nghị 

định số 21/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định về 

nhuận bút, thù lao đối 

với tác phẩm điện ảnh, 

mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân 

khấu và các loại hình 

nghệ thuật biểu diễn 

khác và Điều 15 Nghị 

định số 18/2014/NĐ-CP 

ngày 14/03/2014 của 

Chính phủ quy định về 

chế độ nhuận bút trong 

lĩnh vực báo chí, xuất 

bản 

 

Chương I, III, 

IV, VII, VIII, 

IX, X: hết hiệu 

lực ngày 

15/4/2015; 

Chương II, V, 

VI hết hiệu lực 

ngày 01/6/2014 

 

3 

 

Nghị 

định 

Số 

56/2006/NĐ-

CP  ngày 06 

tháng 6 năm 

Về xử phạt vi 

phạm hành chính 

trong hoạt động 

văn hóa 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 

số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi 

 

01/6/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2006-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-van-hoa-thong-tin-12283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2006-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-van-hoa-thong-tin-12283.aspx


2 

 

 

2006 của 

Chính phủ  

phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo 

 

4 

 

Nghị 

định 

Số 

79/2012/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2012 của 

Chính phủ  

Quy định về biểu 

diễn nghệ thuật; 

trình diễn thời 

trang, thi người 

đẹp, người mẫu; 

lưu hành, kinh 

doanh bản ghi 

âm, ghi hình có 

nội dung biểu 

diễn nghệ thuật 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 của 

Chính phủ quy định về 

hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn 

 

01/02/2021 

 

5 

 

Nghị 

định 

Số 

158/2013/NĐ-

CP ngày 12 

tháng 11 năm 

2013 của 

Chính phủ  

Quy định xử phạt 

vi phạm hành 

chính trong lĩnh 

vực văn hóa, 

thể thao, du lịch 

và quảng cáo 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 

số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo 

 

01/6/2021 

 

6 

 

Nghị 

định 

Số 

15/2016/NĐ-

CP ngày 15 

tháng 3 năm 

2016 của 

Chính phủ  

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định 

số 79/2012/NĐ-

CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của 

Chính phủ quy 

định về biểu diễn 

nghệ thuật; trình 

diễn thời trang, 

thi người đẹp, 

người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi 

hình có nội dung 

biểu diễn nghệ 

thuật 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 của 

Chính phủ quy định về 

hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn 

 

01/02/2021 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành 

 

7 

 

Thông 

tư  

Số 

01/2009/TT-

BVHTTDL 

ngày 22 tháng 

01 năm 2009 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Hướng dẫn hoạt 

động triển lãm 

văn hoá, nghệ 

thuật tại Việt 

Nam và đưa triển 

lãm văn hoá, 

nghệ thuật của 

Việt Nam ra nước 

ngoài quy định tại 

Nghị định số 

11/2006/NĐ-CP 

Nghị định số 

11/2006/NĐ-CP ngày 

18/01/2006 của Chính 

phủ ban hành Quy chế 

hoạt động văn hoá và 

kinh doanh dịch vụ văn 

hoá công cộng đã bị thay 

thế bởi Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 

06/11/2009 của Chính 

phủ ban hành quy chế 

 

Nghị định số 

11/2006/NĐ-CP 

hết hiệu lực 

ngày 

01/01/2010 

Nghị định số 

72/2000/NĐ-CP 

hết hiệu lực 

ngày 

15/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-79-2012-nd-cp-quy-dinh-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-149178.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-79-2012-nd-cp-quy-dinh-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-149178.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-15-2016-nd-cp-sua-doi-79-2012-nd-cp-bieu-dien-nghe-thuat-thoi-trang-thi-nguoi-dep-san-khau-285736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-15-2016-nd-cp-sua-doi-79-2012-nd-cp-bieu-dien-nghe-thuat-thoi-trang-thi-nguoi-dep-san-khau-285736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-79-2012-nd-cp-quy-dinh-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-149178.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-79-2012-nd-cp-quy-dinh-bieu-dien-nghe-thuat-trinh-dien-thoi-trang-149178.aspx


3 

 

 

ngày 18/01/2006 

của chính phủ 

ban hành Quy chế 

hoạt động văn 

hoá và kinh 

doanh dịch vụ 

văn hoá công 

cộng và Nghị 

định số 

72/2000/NĐ-CP 

ngày 05/12/2000 

của Chính phủ về 

công bố, phổ biến 

tác phẩm ra nước 

ngoài 

hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn 

hóa công cộng. Nghị 

định số 72/2000/NĐ-CP 

ngày 05/12/2000 của 

Chính phủ về công bố, 

phổ biến tác phẩm ra 

nước ngoài đã bị bãi bỏ 

bởi Nghị định số 

110/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 của Chính 

phủ bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật 

của Chính phủ. Vì vậy, 

Thông tư số 01/2009/TT-

BVHTTDL cũng hết 

hiệu lực theo quy định tại 

khoản 4 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

 

8 

 

Thông 

tư 

Số 

03/2009/TT-

BVHTTDL  

ngày 28 tháng 

8 năm 2009 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Trung tâm Văn 

hóa tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương 

Bị thay thế bởi Thông tư 

số 10/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

28/9/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn thực 

hiện chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của trung tâm 

văn hóa tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

 

 

 

 

 

19/11/2021 

 

9 

 

Thông 

tư 

 Số 

05/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 02 tháng 

5 năm 2012 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Thông tư 

số 

04/2009/TT-

BVHTTDL, 

Thông tư số 

07/2011/TT-

BVHTTDL, 

Quyết định số 

55/1999/QĐ-

-   

-    Điều 1 

 - Khoản 1 và Mẫu 1, 

khoản 2 và Mẫu 2 Điều 1 

Thông tư số 05/2012/TT-

BVHTTDL quy định chi 

tiết khoản 2 Điều 5, 

khoản 4 Điều 5, khoản 2 

Điều 8 Quy chế hoạt 

động văn hóa công cộng 

ban hành kèm theo Nghị 

định số 103/2009/NĐ-CP 

(sau đây gọi tắt là Quy 

chế). Điều 5 và Điều 8 

Quy chế đã bị bãi bỏ bởi 

điểm a khoản 2 Điều 30 

Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. Vì vậy, 

khoản 1 và Mẫu 1, khoản 

2 và Mẫu 2 Điều 1 

Thông tư số 05/2012/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

 

01/01/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2009-tt-bvhttdl-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-trung-tam-van-hoa-tinh-thanh-pho-thuoc-trung-uong-94980.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2009-tt-bvhttdl-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-trung-tam-van-hoa-tinh-thanh-pho-thuoc-trung-uong-94980.aspx


4 

 

 

BVHTT theo quy định tại khoản 4 

Điều 154 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Khoản 6 và Mẫu 2, 

khoản 7 Điều 1 Thông tư 

số 05/2012/TT-

BVHTTDL quy định chi 

tiết Điều 25, 31 Quy chế 

và bổ sung thêm trường 

hợp tại điểm g, i khoản 6 

Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP ngày 

04/01/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy 

bỏ các quy định có liên 

quan đến thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Điều 25, 31 Quy 

chế và điểm g, i khoản 6 

Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP đã bị 

bãi bỏ bởi điểm b khoản 

2 Điều 21 Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP. Vì vậy, 

Khoản 6 và Mẫu 2, 

khoản 7 Điều 1  Thông 

tư số 05/2012/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

theo quy định tại khoản 4 

Điều 154 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật 

 

01/9/2019 

-     

-     Điều 2 

Khoản 1 và Mẫu 4, 

khoản 2 và Mẫu 5 Điều 2 

Thông tư số 05/2012/TT-

BVHTTDL sửa đổi Mẫu 

23, Mẫu 24 Thông tư số 

07/2011/TT-BVHTTDL. 

Mẫu 23, Mẫu 24 Thông 

tư số 07/2011/TT-

BVHTTDL sửa đổi Mẫu 

4 và 5 Thông tư số 

04/2009/TT-BVHTTDL 

quy định chi tiết thủ tục 

tại khoản 2 Điều 25 và 

khoản 2 Điều 31 Quy 

chế. Điều 25 và Điều 31 

 

01/9/2019 



5 

 

 

Quy chế đã bị bãi bỏ bởi 

điểm a khoản 2 Điều 21 

Nghị định số 

54/2019/NĐ-CP. Vì vậy, 

khoản 1 và Mẫu 4, khoản 

2 và Mẫu 5 Điều 2 

Thông tư số 05/2012/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

pháp luật theo quy định 

tại khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

-     

-    Điều 3 

Điều 3 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định số 55/1999/QĐ-

BVHTT ngày 05/8/1999 

của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin ban hành 

Quy chế sản xuất, xuất 

khẩu, nhập khẩu, lưu 

hành, kinh doanh băng 

âm thanh, đĩa âm thanh, 

băng hình, đĩa hình ca 

nhạc, sân khấu. Quyết 

định số 55/1999/QĐ-

BVHTT đã bị bãi bỏ bởi 

Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. Vì vậy 

Điều 3 hết hiệu lực pháp 

luật theo quy định tại 

khoản 4 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật  

 

01/01/2013 

 

10 

 

Thông 

tư 

Số 

04/2013/TT-

BVHTTDL  

ngày 03 tháng 

5 năm 2013 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định tiêu 

chuẩn, hồ sơ, thủ 

tục bổ nhiệm, 

miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp, 

lập và công bố 

danh sách giám 

định viên tư pháp, 

người giám định 

tư pháp, tổ chức 

giám định tư pháp 

theo vụ việc; thủ 

tục cử người 

giám định tư pháp 

và thành lập Hội 

đồng giám định 

trong lĩnh vực 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 04/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

08/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định một số 

nội dung về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực văn 

hóa 

 

01/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-04-2013-tt-bvhttdl-tieu-chuan-ho-so-thu-tuc-bo-nhiem-giam-dinh-vien-187081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-04-2013-tt-bvhttdl-tieu-chuan-ho-so-thu-tuc-bo-nhiem-giam-dinh-vien-187081.aspx


6 

 

 

văn hóa 

 

11 

 

Thông 

tư 

Số 

01/2016/TT-

BVHTTDL  

ngày 24 tháng 

3 năm 2016  

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy định chi tiết 

thi hành một số 

điều của Nghị 

định số 

79/2012/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 

năm 2012 của 

Chính phủ quy 

định về biểu diễn 

nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; 

thi người đẹp và 

người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, 

sân khấu và Nghị 

định số 

15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 

của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP 

Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP và Nghị 

định số 15/2016/NĐ-CP 

đã bị bãi bỏ bởi khoản 2 

Điều 31 Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu 

diễn. Vì vậy,  Thông tư 

số 10/2016/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

pháp luật theo quy định 

tại khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

01/02/2021 

 

12 

 

Thông 

tư 

Số 

10/2016/TT-

BVHTTDL 

ngày 

19/10/2016 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Sửa đổi một số 

điều của Thông tư 

số 01/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

24/3/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Nghị định 

số 79/2012/NĐ-

CP ngày 

05/10/2012 của 

Chính phủ quy 

định về biểu diễn 

nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; 

thi người đẹp và 

người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, 

sân khấu và Nghị 

định 

Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP và Nghị 

định số 15/2016/NĐ-CP 

đã bị bãi bỏ bởi khoản 2 

Điều 31 Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính 

phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu 

diễn. Vì vậy,  Thông tư 

số 10/2016/TT-

BVHTTDL hết hiệu lực 

pháp luật theo quy định 

tại khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

01/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2016-tt-bvhttdl-huong-dan-nghi-dinh-79-2012-nd-cp-bieu-dien-nghe-thuat-ghi-am-hinh-308022.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-01-2016-tt-bvhttdl-huong-dan-nghi-dinh-79-2012-nd-cp-bieu-dien-nghe-thuat-ghi-am-hinh-308022.aspx
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số 15/2016/NĐ-

CP ngày 

15/3/2016 của 

Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

79/2012/NĐ-CP 

 

13 

 

Thông 

tư 

Số 

16/2016/TT-

BVHTTDL  

ngày 27 tháng 

12 năm 2016 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Hướng dẫn thực 

hiện Quyết định 

số 650/QĐ-

TTg ngày 25/4/ 

2016 của Thủ 

tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án 

tiếp tục hỗ trợ 

hoạt động sáng 

tạo tác phẩm, 

công trình văn 

học nghệ thuật, 

báo chí ở Trung 

ương và các Hội 

Văn học nghệ 

thuật địa phương; 

hỗ trợ tác phẩm 

báo chí chất 

lượng cao ở các 

Hội Nhà báo địa 

phương giai đoạn 

2016-2020 

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 02/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

13/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành 

 

01/7/2021 

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành 

 

14 

 

Quyết 

định 

Số 

15/2005/QĐ-

UBTDTT  

ngày 07 tháng 

01 năm 2005 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc ban hành 

quy định khung 

về phong đẳng 

cấp vận động 

viên các môn thể 

thao 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

 

15 

 

Quyết 

định 

Số 

707/2005/QĐ-

UBTDTT  

ngày 20 tháng 

4 năm 2005 

của Bộ trưởng, 

Về việc ban hành 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên môn Cử tạ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

 

15/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-16-2016-tt-bvhttdl-huong-dan-650-qd-ttg-ho-tro-sang-tao-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-bao-chi-320326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-16-2016-tt-bvhttdl-huong-dan-650-qd-ttg-ho-tro-sang-tao-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-bao-chi-320326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-650-qd-ttg-de-an-tiep-tuc-ho-tro-hoat-dong-sang-tao-tac-pham-cong-trinh-van-hoc-nghe-thuat-2016-309543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-650-qd-ttg-de-an-tiep-tuc-ho-tro-hoat-dong-sang-tao-tac-pham-cong-trinh-van-hoc-nghe-thuat-2016-309543.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-15-2005-qd-ubtdtt-khung-phong-dang-cap-van-dong-vien-mon-the-thao-13216.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-15-2005-qd-ubtdtt-khung-phong-dang-cap-van-dong-vien-mon-the-thao-13216.aspx
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Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

16 

 

Quyết 

định 

Số 

1035/2005/QĐ

-UBTDTT  

ngày 18 tháng 

5 năm 2005 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc ban hành 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên môn Thể 

hình 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

 

17 

 

Quyết 

định 

Số 

2206/2005/QĐ

-UBTDTT  

ngày 16 tháng 

11 năm 2005 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc ban hành 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên môn Đấu 

kiếm 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

 

18 

 

Quyết 

định 

Số 

2209/2005/QĐ

-UBTDTT  

ngày 17 tháng 

11 năm 2005 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc ban hành 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên môn Cờ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

 

19 

 

Quyết 

định 

Số 

829/2006/QĐ-

UBTDTT  

ngày 05 tháng 

5 năm 2006 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc phê duyệt 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên các môn thể 

thao 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

 

20 

 

Quyết 

định 

Số 

889/2006/QĐ-

UBTDTT  

ngày 17 tháng 

5 năm 2006 

của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Thể dục 

thể thao  

Về việc phê duyệt 

Tiêu chuẩn phong 

cấp vận động 

viên các môn Thể 

dục 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 06/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn phong đẳng cấp 

vận động viên thể thao 

thành tích cao 

 

15/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2209-2005-qd-ubtdtt-tieu-chuan-phong-dang-cap-van-dong-vien-mon-co-19828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2209-2005-qd-ubtdtt-tieu-chuan-phong-dang-cap-van-dong-vien-mon-co-19828.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-829-2006-qd-ubtdtt-phe-duyet-tieu-chuan-phong-cap-vdv-cac-mon-the-thao-12172.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-829-2006-qd-ubtdtt-phe-duyet-tieu-chuan-phong-cap-vdv-cac-mon-the-thao-12172.aspx
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21 

 

Thông 

tư 

Số 

04/2012/TT-

BVHTTDL  

ngày 30 tháng 

3 năm 2012 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định tiêu 

chuẩn, định mức, 

chế độ quản lý, sử 

dụng trang thiết 

bị tập luyện, thi 

đấu của các đội 

tuyển thể thao 

quốc gia và đội 

tuyển trẻ thể thao 

quốc gia 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 05/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

25/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch quy định tiêu 

chuẩn, định mức trang 

thiết bị tập huấn, thi đấu 

thể thao cho vận động 

viên, huấn luyện viên đội 

tuyển quốc gia 

 

15/8/2021 

 

22 

 

Thông 

tư 

Số 

01/2013/TT-

BVHTTDL  

ngày 02 tháng 

01 năm 2013 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định một số 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước đối với 

hội thể thao quốc 

gia 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 01/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

03/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định 

một số biện pháp thực 

hiện chức năng quản lý 

nhà nước về thể dục, thể 

thao đối với hội thể thao 

quốc gia 

 

20/3/2021 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG 

 

23 

 

Thông 

tư 

Số 

09/2014/TT-

BVHTTDL  

ngày 29 tháng 

9 năm 2014 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định công 

tác bảo vệ bí mật 

nhà nước trong 

ngành văn hóa, 

thể thao và du 

lịch 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 02/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

13/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành 

 

01/7/2021 

 

24 

 

Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

07/2015/TTLT

-BVHTTDL-

BNV  

ngày 14 tháng 

9 năm 2015 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch và Bộ 

trưởng Bộ Nội 

vụ  

Hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung 

ương; Phòng Văn 

hóa và Thông tin 

thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, 

quận, thị xã, 

thành phố thuộc 

Bị thay thế bởi Thông tư 

số 08/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Văn 

hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

 

01/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-04-tt-bvhttdl-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung-137758.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-04-tt-bvhttdl-tieu-chuan-dinh-muc-che-do-quan-ly-su-dung-137758.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2013-tt-bvhttdl-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-hoi-the-thao-quoc-gia-171252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2013-tt-bvhttdl-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-hoi-the-thao-quoc-gia-171252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-09-2014-tt-bvhttdl-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-van-hoa-the-thao-du-lich-251981.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-09-2014-tt-bvhttdl-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-van-hoa-the-thao-du-lich-251981.aspx
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tỉnh 

 

25 

 

Thông 

tư 

Số 

09/2019/TT-

BVHTTDL  

ngày 09 tháng 

9 năm 2019 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch  

Quy định tiêu 

chuẩn chức danh 

Giám đốc, Phó 

Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và 

Du lịch; Sở Văn 

hóa và Thể thao; 

Sở Du lịch thuộc 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 

số 02/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

13/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành 

 

01/7/2021 

Tổng số (I): 25 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2021 

ĐẾN NGÀY 31/12/2021: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2021: Không có. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-09-2019-tt-bvhttdl-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-van-hoa-423639.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-09-2019-tt-bvhttdl-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-giam-doc-pho-giam-doc-so-van-hoa-423639.aspx
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