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Số, ký hiệu, tên văn bản

Quyết định số 05-VH/QĐ ngày 08 tháng 02
năm 1973 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban
hành quy chế về tổ chức và hoạt động của các
đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp địa phương
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Quyết định số 05/2002/QĐ-BVHTT ngày 08

Lý do bãi bỏ
- Quyết định số 05-VH/QĐ có hiệu lực thi hành từ ngày 23/02/1973
quy định về tổ chức và hoạt động của các đoàn nghệ thuật chuyên
nghiệp địa phương gồm: vị trí, nhiệm vụ, điều kiện thành lập, chế độ
hoạt động và quan hệ công tác của đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp
địa phương. Các quy định tại Quyết định số 05-VH/QĐ đã lỗi thời,
lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội sau gần 50
năm thi hành.
- Hiện nay, quy định về tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập
được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày
20/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị
định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, 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.
Vì vậy, cần bãi bỏ Quyết định số 05-VH/QĐ để bảo đảm thống
nhất hệ thống pháp luật.
- Quyết định số 05/2002/QĐ-BVHTT có hiệu lực thi hành từ ngày
08/3/2002. Đến nay, các quy định tại Quyết định số 05/2002/QĐ-
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tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa BVHTT đã lỗi thời, không còn áp dụng trên thực tiễn.
- Thông tin về việc thành lập Hội đồng Thi
- Hiện nay, các quy định về thành lập Hội đồng Thi đua - Khen
đua - Khen thưởng của các đơn vị nghệ thuật thưởng được thực hiện theo quy định pháp luật về thi đua khen
biểu diễn thuộc Bộ
thưởng, với Hội đồng cụ thể được thành lập theo Quyết định cá biệt.
Vì vậy cần bãi bỏ Quyết định số 05/2002/QĐ-BVHTT.
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Hướng dẫn số 2915/2006/HD-BVHTT ngày
28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ bồi
dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành Văn
hóa - Thông tin làm việc trong điều kiện có
yếu tố nguy hiểm, độc hại

- Hướng dẫn số 2915/2006/HD-BVHTT được xây dựng trên cơ sở
Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày
17/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng
dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại và Thông tư
liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông
tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Thông tư liên tịch số
10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT và Thông tư liên tịch số
10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT đều đã hết hiệu lực thi hành.
- Hiện nay, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động ngành
Văn hóa - Thông tin làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm,
độc hại đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số
26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 hướng dẫn thực hiện chế độ
phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán
bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa - Thông tin.
Các quy định tại Hướng dẫn số 2915/2006/HD-BVHTT đã lỗi
thời, không còn phù hợp với thực tế nên cần thực hiện bãi bỏ.
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Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày
22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động triển
lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và
đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt
Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định
số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm
2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt
động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn
hóa công cộng và 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

- Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn các quy định
của Nghị định số 11/2006/NĐ-CP và Nghị định số 72/2000/NĐCP. Nghị định số 11/2006/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/01/2010.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, đánh giá thi hành
đối với Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và đề xuất Chính phủ bãi bỏ
Nghị định này. Bộ Tư pháp đã tổng hợp dự thảo Nghị định bãi bỏ
một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (trong
đó có nội dung đề nghị bãi bỏ Nghị định số 72/2000/NĐ-CP).
Vì vậy, cần phải bãi bỏ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL để
bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

