
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 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BVHTTDL ngày         tháng 01 năm 2023  

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

     

 

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

NGÀY 01/01/2022 ĐẾN NGÀY 31/12/2022 

 

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 87-CP ngày 

12 tháng 12 

năm 1995 của 

Chính phủ 

Về tăng cường 

quản lý các 

hoạt động văn 

hóa và dịch vụ 

văn hóa, đẩy 

mạnh bài trừ 

một số tệ nạn 

xã hội nghiêm 

trọng 

Bãi bỏ bởi Nghị định 

số 110/2022/NĐ-CP 

ngày 30/12/2022 của 

Chính phủ bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính 

phủ 

30/12/2022 

2 Quyết 

định 
Số 

74/2007/QĐ-

TTg ngày 25 

tháng 5 năm 

2007 của Thủ 

tướng Chính 

phủ  

Về việc tổ 

chức bắn pháo 

hoa nhân dịp 

Tết Nguyên 

đán, một số 

ngày kỷ niệm 

của đất nước, 

của các địa 

phương và các 

ngày hội văn 

hóa, du lịch, 

thể thao 

 

Bãi bỏ bởi Quyết 

định số 25/2022/QĐ-

TTg ngày 12/12/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ 

tướng Chính phủ 

12/12/2022 



2 

 

 

3 Quyết 

định 
Số 

45/2008/QĐ-

TTg ngày 28 

tháng 3 năm 

2008 

Phê duyệt quy 

hoạch phát 

triển nghệ 

thuật biểu diễn 

đến năm 2010 

Bãi bỏ bởi Quyết 

định số 25/2022/QĐ-

TTg ngày 12/12/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ 

tướng Chính phủ 

12/12/2022 

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

ban hành, liên tịch ban hành 

 

4 

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 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 15/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

14/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

01/02/2022 

 

5 

Quyết 

định 
Số 05/2002/QĐ-

BVHTT ngày 

08 tháng 3 năm 

2002 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa - Thông tin 

 

 

  

Về việc thành 

lập Hội đồng 

Thi đua - Khen 

thưởng của các 

đơn vị nghệ 

thuật biểu diễn 

thuộc Bộ 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 15/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

14/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

01/02/2022 

6 Hướng 

dẫn 
Số 

441/2002/HD-

BVHTT ngày 

28 tháng 01 năm 

2002 

Hướng dẫn 

thực hiện 

Quyết định của 

Thủ tướng 

Chính phủ (số 

1637 QĐ-TTg 

ngày 31 tháng 

12 năm 2001) 

Quyết định số 

1637/QĐ-TTg bị thay 

thế bởi Quyết định số 

975/QĐ-TTg ngày 

20/7/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về 

việc cấp một số loại 

báo, tạp chí cho vùng 

 



3 

 

 

về nội dung 

của các báo, 

tạp chí cho 

vùng dân tộc 

thiểu số và 

miền núi 

dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc 

biệt khó khăn. Vì 

vậy, Hướng dẫn số 

441/2002/HD-

BVHTT hết hiệu lực 

pháp luật theo quy 

định tại khoản 4 Điều 

154 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm 

pháp luật 

 

7 

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 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 15/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

14/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm 

quyền của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

01/02/2022 

 

8 

Thông 

tư 
Số 02/2013/TT- 

BVHTTDL 

ngày 24 tháng 

01 năm 2012 

của Bộ trưởng 

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” 

Bãi bỏ bởi Quyết 

định số 04/2022/QĐ-

TTg ngày 18/02/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy 

định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận 

đạt chuẩn đô thị văn 

minh 

15/4/2022 

9 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

02/2015/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 19 

tháng 5 năm 

2015 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành thư viện 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 02/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

01/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành 

15/8/2022 



4 

 

 

Nội vụ  thư viện 

10 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

09/2015/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 11 

tháng 12 năm 

2015 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ  

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành di sản 

văn hóa 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 16/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

22/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành di sản 

văn hóa 

05/02/2022 

11 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

10/2015/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 11 

tháng 12 năm 

2015 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ  

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành nghệ 

thuật biểu diễn 

và điện ảnh 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 10/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

28/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành 

nghệ thuật biểu diễn 

và điện ảnh 

 

15/12/2022 

12 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

06/2016/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 30 

tháng 6 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ  

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành văn hóa 

cơ sở 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 03/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

01/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành 

văn hóa cơ sở 

 

25/8/2022 

13 Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

07/2016/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 30 

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 09/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

28/10/2022 của Bộ 

15/12/2022 



5 

 

 

tháng 6 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ  

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành mỹ thuật 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành 

mỹ thuật 

 

14 Thông 

tư 
Số 

33/2018/TT- 

BVHTTDL 

ngày 15 tháng 

10 năm 2018 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  

Quy định về 

hoạt động thư 

viện lưu động 

và luân chuyển 

tài liệu 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 05/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

04/8/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn hoạt động 

thư viện lưu động và 

luân chuyển tài 

nguyên thông tin 

 

01/10/2022 

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 

 

15 

Thông 

tư liên 

tịch 

Số 

13/2014/TTLT

-BVHTTDL-

BNV ngày 17 

tháng 10 năm 

2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch và 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ  

Quy định mã 

số và tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức chuyên 

ngành thể dục 

thể thao 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 07/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

25/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành thể dục 

thể thao 

10/12/2022 

16 Thông 

tư liên 

tịch 

Số  

02/2015/TTLT

-BNV-

BVHTTDL  

ngày 26 tháng 

6 năm 2015 

Hướng dẫn bổ 

nhiệm và xếp 

lương viên 

chức chuyên 

ngành thể dục 

thể thao 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 07/2022/TT-

BVHTTDL ngày 

25/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định mã số, tiêu 

10/12/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-02-2015-ttlt-bnv-bvhttdl-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-the-duc-the-thao-283078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-02-2015-ttlt-bnv-bvhttdl-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-the-duc-the-thao-283078.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-02-2015-ttlt-bnv-bvhttdl-bo-nhiem-xep-luong-chuc-vien-chuc-the-duc-the-thao-283078.aspx
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của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch và Bộ 

trưởng Bộ Nội 

vụ  

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức 

chuyên ngành thể dục 

thể thao 

LĨNH VỰC DU LỊCH 

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

ban hành, liên tịch ban hành 

 

17 

Thông 

tư 
Số 

26/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 31 tháng 

12 năm 2014 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  

Quy định chế 

độ báo cáo 

thống kê cơ sở 

áp dụng đối 

với các cơ sở, 

doanh nghiệp 

hoạt động du 

lịch do ngành 

Du lịch quản 

lý, cấp phép 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 18/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chế độ báo 

cáo thống kê trong 

hoạt động du lịch 

15/02/2022 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG 

 

18 

Thông 

tư 
Số 

25/2014/TT-

BVHTTDL 

ngày 31 tháng 

12 năm 2014 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  

Quy định chế 

độ báo cáo 

thống kê tổng 

hợp áp dụng 

đối với các đơn 

vị trực thuộc 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Bãi bỏ bởi Thông tư 

số 17/2021/TT-

BVHTTDL ngày 

28/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

quy định chế độ báo 

cáo thống kê của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

15/02/2022 

Tổng số (I): 18 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 01/01/2022 

ĐẾN NGÀY 31/12/2022: Không có 

 

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

NGÀY 01/01/2022: Không có. 
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