DANH MỤC
Văn bản QPPL, đề án, chủ trương mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
(Kèm theo Công văn số:1273/SVHTTDL-TTr ngày 23/9/2021 của Sở VHTT&DL)
1. Các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/trích yếu
nội dung văn bản

1

Nghị định

Số 144/2020/NĐ-CP
ngày 14/12/2020

Quy định về hoạt động nghệ
thuật biểu diễn

Nghị định

Số 38/2021/NĐ-CP ngày
29/03/2021

Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực
văn hóa và quảng cáo

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số
Số 40/2021/NĐ-CP ngày 89/2014/NĐ-CP ngày
29/9/2014 của Chính phủ
30/03/2021
quy định về xét tặng danh
hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,
“Nghệ sĩ ưu tú”

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số
Số 70/2021/NĐ-CP ngày 181/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ
20/7/2021
quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Quảng
cáo.

2

3

4

5

6

Quyết định

Số 25/2021/QĐ-TTg
ngày 22/7/2021

Quy định về xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật

Thông tư

Số 01/2021/TTBVHTTDL ngày
03/02/2021

Quy định về biện pháp thực
hiện chức năng quản lý nhà
nước về thể dục, thể thao đối
với hội thể thao quốc gia

Ghi
chú

7

Thông tư

Số 02/2021/TTBVHTTDL ngày
13/5/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy
phạm pháp luật do Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch ban hành

Số 03/2021/TTBVHTTDL ngày
01/6/2021

Bổ sung một số điều của các
Thông tư quy định quy trình
giám định tư pháp trong lĩnh
vực văn hóa

8

Thông tư

9

Thông tư

Số 04/2021/TTBVHTTDL ngày
08/6/2021

Quy định một số nội dung
vềgiám định tư pháp trong
lĩnhvực văn hóa

10

Thông tư

Số 05/2021/TTBVHTTDL ngày
25/6/2021

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

11

Thông tư

Số 06/2021/TTBVHTTDL ngày
22/7/2021

Quy định về tiêu chuẩn
phong đẳng cấp vận động
viên thể thao thành tích cao

2. Các văn bản QPPL khác có liên quan
STT

Tên loại
văn bản

1

Luật

Số 57/2020/QH14
ngày 16/6/2020

Thanh niên

Luật

Số 62/2020/QH14
ngày 17/6/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng

3

Luật

Số 66/2020/QH14
ngày 11/11/2020

Biên phòng Việt Nam

4

Luật

Số 68/2020/QH14
ngày 13/11/2020

Cư trú

5

Luật

Số 72/2020/QH14
ngày 17/11/2020

Bảo vệ môi trường

6

Nghị định

Số 120/2020/NĐ-CP
ngày 07/10/2020

Quy định về thành lập, tổ
chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập

2

Số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản/trích yếu
nội dung văn bản

Ghi
chú

7

8

Nghị định

Số 137/2020/NĐ-CP
ngày 27/11/2020

Nghị định

Số 60/2021/NĐ-CP
ngày 21/6/2021

Quản lý, sử dụng pháo
Quy định cơ chế tự chủ tài
chính của đơn vị sự nghiệp
công lập

3. Các chủ trương, đề án, văn bản khác có liên quan
- Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc tăng cường tuyên truyền thực hiện không săn, bắt, mua, bán,
vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật
hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.
- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ
Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. (Theo Quyết
định số 2299 BVHTTDL ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch).
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Theo Công văn
2450/BVHTTDL-VP ngày 13/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền
thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý
các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông (Theo Quyết định số 2125/QĐBVHTTDL ngày 13/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Đề án “Tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025” (Theo Quyết định số
1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ).
- Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng
biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 theo Kế hoạch 283/KH-BCĐ
của Bộ Quốc phòng.
- Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt
động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021 – 2025 (Theo Quyết định số
3620/QĐ-BVHTTDL ngày 04/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch).

