
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 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày     tháng 01 năm 2021  

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

     

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

NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020 

 

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 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

1. Pháp 

lệnh 

Số 31/2000/PL-

UBTVQH10 

ngày 

28/12/2000 

Thư viện Bị bãi bỏ bởi Luật 

Thư viện 
01/7/2020 

Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

2 Nghị 

định 

Số 

72/2002/NĐ-CP 

ngày 06/8/2002 

Quy định chi tiết 

thi hành Pháp 

lệnh Thư viện 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 

định số 93/2020/NĐ-

CP ngày 08/8/2020 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Thư 

viện 

05/10/2020 

3 Nghị 

định 

Số 

02/2009/NĐ-CP 

ngày 

06/01/2009 

Quy định về tổ 

chức và hoạt 

động của thư viện 

tư nhân có phục 

vụ cộng đồng 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 

định số 93/2020/NĐ-

CP ngày 08/8/2020 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Thư 

viện 

05/10/2020 

4 Quyết 

định 

Số 

19/2003/QĐ-

TTg ngày 

28/01/2003 

Về việc phê duyệt 

“Chương trình 

mục tiêu quốc gia 

về văn hóa đến 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 01/2020/QĐ-

TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ 

03/01/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-05-2019-QD-TTg-bai-bo-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-Thu-tuong-Chinh-phu-ban-hanh-405946.aspx
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năm 2005” tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

5 Quyết 

định 

Số  

150/2003/QĐ-

TTg ngày 

22/7/2003 

Về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết 

định 

số 46/2001/QĐ-

TTg về quản lý 

xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa 

thời kỳ 2001 - 

2005 và Quyết 

định 

số 79/2002/QĐ-

TTg về quản lý 

việc thu các 

chương trình 

truyền hình của 

nước ngoài 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 36/2020/QĐ-

TTg ngày 

19/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

30/12/2020 

6 Quyết 

định 

Số 

106/2005/QĐ-

TTg ngày 

16/5/2005 

Về việc phê duyệt 

Chiến lược xây 

dựng Gia đình 

Việt Nam giai 

đoạn 2005 - 2010 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 01/2020/QĐ-

TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

03/01/2020 

7 Quyết 

định 

Số 

271/2005/QĐ-

TTg ngày 

31/10/2005 

Về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát 

triển hệ thống 

thiết chế văn hóa 

thông tin cơ sở 

đến năm 2010 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 01/2020/QĐ-

TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

03/01/2020 

8 Quyết 

định 

Số 

227/2006/QĐ-

TTg ngày 

11/10/2006 

Ban hành Quy 

chế về tổ chức, 

hoạt động của 

Ban chỉ đạo cuộc 

vận động phong 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 01/2020/QĐ-

TTg ngày 

03/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi 

03/01/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-150-2003-qd-ttg-quan-ly-xuat-nhap-khau-hang-hoa-thu-chuong-trinh-nuoc-ngoai-sua-doi-quyet-dinh-46-2001-qd-ttg-quyet-dinh-79-2002-qd-ttg-51158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-150-2003-qd-ttg-quan-ly-xuat-nhap-khau-hang-hoa-thu-chuong-trinh-nuoc-ngoai-sua-doi-quyet-dinh-46-2001-qd-ttg-quyet-dinh-79-2002-qd-ttg-51158.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-46-2001-qd-ttg-quan-ly-nhap-khau-hang-hoa-thoi-ky-2001-2005-47595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-46-2001-qd-ttg-quan-ly-nhap-khau-hang-hoa-thoi-ky-2001-2005-47595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-79-2002-qd-ttg-quan-ly-viec-thu-chuong-trinh-truyen-hinh-nuoc-ngoai-49623.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-79-2002-qd-ttg-quan-ly-viec-thu-chuong-trinh-truyen-hinh-nuoc-ngoai-49623.aspx
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trào “Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” 

bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật 

do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành, liên tịch ban hành 

9 Thông 

tư liên 

bộ 

Số 

97TTLB/VHTT

TTDL-TC ngày 

15/6/1990 của 

liên Bộ Văn hóa 

- Thông tin - 

Thể thao và Du 

lịch - Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn chế 

độ quản lý tài 

chính và chính 

sách đầu tư của 

Nhà nước đối với 

thư viện công 

cộng 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 06/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

01/11/2020 

10 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

04/2002/TTLT/

BVHTT-BTC 

ngày 04/3/2002 

của liên Bộ Văn 

hóa Thông tin - 

Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định 

tại Thông tư liên 

bộ số 

97TTLB/VHTTT

TDL-TC ngày 15 

tháng 6 năm 1990 

của liên Bộ Văn 

hóa - Thông tin - 

Thể thao và Du 

lịch - Bộ Tài 

chính hướng dẫn 

chế độ quản lý tài 

chính và chính 

sách đầu tư của 

Nhà nước đối với 

thư viện công 

cộng 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 06/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

01/11/2020 

11 Quyết 

định 

Số 

41/2002/QĐ-

BVHTT ngày 

31/12/2002 

Về việc ban hành 

Quy chế về hoạt 

động triển lãm 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 06/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

01/11/2020 
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bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

12 Thông 

tư 

Số 56/2003/TT-

BVHTT ngày 

16/9/2003 

Hướng dẫn chi 

tiết về điều kiện 

thành lập thư viện 

và thủ tục đăng 

ký hoạt động thư 

viện 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 06/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

01/11/2020 

13 Thông 

tư 

Số 21/2012/TT-

BVHTTDL 

ngày 

28/12/2012 

Quy định tiêu chí 

và thủ tục thanh 

lọc tài liệu thư 

viện 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 02/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

25/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định về bảo 

quản, thanh lọc tài 

nguyên thông tin và 

tài nguyên thông tin 

hạn chế sử dụng 

trong thư viện 

09/7/2020 

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 

1058/2007/QĐ-

UBTDTT ngày 

01/6/2007 

Ban hành Danh 

mục các môn thể 

thao trong 

chương trình thi 

đấu tại Đại hội 

Olympic (Các 

môn thể thao 

nhóm I) 

Bị bãi bỏ bởi Thông 

tư số 06/2020/TT-

BVHTTDL ngày 

08/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

01/11/2020 
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quyền ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Tổng số (I): 14 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2020  

ĐẾN NGÀY 31/12/2020: Không có 

 

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

NGÀY 01/01/2020: Không có. 
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