
UBND T!NIH BiNH DIJC$NG 
S1 VAN HOA, THE ThAO VA DU LICH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p  - Ttr do - Hnh phüc 

So:1v/BC-SVHTFDL BInh Du'ong, ngày44 tháng 11 nám 2021 

BAO CÁO 
A • 7' • A Ket qua tir kiem tra, ra soat va xay dirng van ban 

quy phim pháp 1ut nám 2021 

.eI 

Thirc hin kê ho?ch  kim tra, xir 1, rà soát và xây drng vn bàn quy phm 
pháp luât näm 2021. So Van hóa, The thao va Du ljch báo cáo k& qua nhu sau: 

1. Cong tác t' kim tra, rà soát van ban quy phm pháp 1ut 
Nàm 2021, SO Van hóa, Th thao va Du ljch tinh Bmnh Drcing ban hành K 

.7' S P 5 9 P S hoach 1091KH-SVHTTDL ngay 28/12/2020 ye hem tra, ra soat va xu ly van ban 
quy phm pháp 1ut và giao cong chüc phii trách pháp ch theo dOi c.p nht, phôi 
hop vOi the phông chuyên mon tir kiêm tra rà soát các van ban quy phm pháp lut 
cüa SO dé kjp thai báo cáo, kiên nghj nh&ng van bàn không phà hqp vOi van bàn 
cap trén, không phü hop vOi thirc tê cüa dja phi.rong nhàm kiên nghj süa dôi, bô 
sung, bãi bO và thay the bang van bàn quy phm pháp lut khác. 

Trong näm 2021, SO dâ tr kim tra, rà soát các van bàn phap 1u.t cüa ngành 
do Trung uong va trnh ban hanh con hiçu lrc. Trong do co cac bao cao ye ra soat 

I A A , , A , A . A . , A . A cac van ban theo yeu cau cua cac cap, cac nganh de hen ngh sua doi, bo sung quy 
djnh pháp 1ut nhám tháo gOr kho khán thüc dy phát triên kinh tê trong dai  djch 
Covid-19. 

Hin nay van bàn quy phm pháp 1ut do HDND, UBND tinh ban hãnh 
trong lTnh vrc do SO quán l con hiu lirc là 26 van bàn quy phm pháp 1u.t, bao 

A A . — . 9 9 P A 9 A A 9 gom cac quyet dnh bai bo van ban quy phm phap lut cua Uy ban nhan dan trnh. 
Trong do có 02 van bàn bet giai don SO dâ kiên ngh bAi bO vào tháng 12/2020 
nhimg chisa duqc bAi bO ma chO bâi bó trong dçt tong rà soát h thông hóa Ian thu 
3 (2019-2022). 

Phu luc 01: 26 van bàn kern theo. 
2. Cong tác tham miru xây dirng ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 
Näm 2021, qua rà soát quy djnh pháp lut trong lTnh vrc van hóa, th thao 

và du ljch không có van ban quy phrn pháp lust cüa Trung ucing giao dja phircmg 
tham muu ban hành nghj quy&, quyêt djnh. Do do SO Van boa, The thao và Du 
ljch không clang k) vào chiiong trInh xay drng van bàn QPPL näm 2021 cüa 
UBND tinh. 

Trên day là báo cáo kát qua tir kim tra, rà soát và xây dng vAn bàn quy 
phm pháp luât nAm 2021 cüa SO VAn hóa, The thao và Du ljch. 
Noi nhân: DOC 
- B VHTTDL; /.y>'  
- So Tu pháp BD; !Ø7 -o' 
-Luu:VT,L.J 



Stt 
Ten 1oi, so, k 
hiêu vAn bàn 

Ngày, tháng, 
näm ban 
hành vAn 

bàn 

TrIch yu ni dung cüa vAn bàn Co' quan 
ban hãnh 

Gui chii 

Quyt djnh s 
11/2007/QD-  

UBND 
24/01/2007 

V quy ho?ch phát trin sir nghip van hOa — thông tin tinh 
BInh Duong giai doan 2006-2010 (diu chinh) và djnh huàng 
den nàm 2020. 

UBND tinh 

Dkinngh 
vào thang 
12/2020 
nhirng chua ( 
duvc cong b \ 
hCt hiêu 1rc 

2. 
Nghj quyt so 
14/2007/NQ- 

HDND7 
20/7/2007 Vé vic dt ten dung trên dja bàn thj trân M5' Phuàc, huyn 

B&n Cat. HDND tinh 

3 
Nghj quyt S6 
36/2007/NQ- 

HDND7 
12/12/2007 Vê vic dt ten duông trén dja bàn thj trân Ph.râc VTnh, huyn 

Phii Giáo. HDND tinh 

4 
Nghj quy& so 
2412009/NQ- 

HDND7 
24/7/2009 

' 
Vê dt ten dtring trén dja bàn thj trân Dâu Tiêng, huyn Dâu 
Tiéng. HDND tinh 

5 
Nghj quyt s6 
41/20111NQ- 

HDND8 
08/8/2011 Vê Quy hoach phát triên du ljch tinh BInh Duong den näm 

2020, tam nhIn den nãm 2030. HDND tinh 

6. 
Quy& djnh s6 
124/QD.UB 31/7/1999 V vic d.t ten diring trong thj xA TDM và trong khu Cong 

nghip Song TMn I và Song ThAn II. UBND tinh 

'• 
Quyt djnh s6 

78/2000/QD-UB 28/4/2000 V vic dt ten Qu6c I 13 tinh BInh Ducmg UBND tinh 

./ VA 
JTHE 

Mãti so 01 
DANH MUC 

Van ban quy phm pháp luãt con hiu hrc do HOND, UBND tinh ban hành 
thuc linh virc quãn ly nhà nir&c cüa S& Van hóa, The thao và Du Jjch 

m theo Báo cáo sô:4'/BC-SVHTTDL n.àyI4/11/2O2J cza Sá Van hóa. The thao và Du) 
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8.  
Quy& dlflh SO 

143/2002/QD.CT 09/12/2002 V vic c1t ten dtr&ng thuc thj xa Thu D.0 Met. Chü tjch 
UBND tinh 

9.  
Quyt djnh so 
245/2006/QD 10/11/2006 

v/v phé duyt d an phát trin xA hOi  hoá th dc th thao 
tinh bInh duong dn nàm 2010 UBND tinh 

D kin nghj 
vão thang 
12/2020 

nhung chua 
dmyc cong b 
hêt hiéu 1irc 

10.  
Quyt djnh s6 
74/2007/QD- 

UBND 
26/7/2007 

Ban hành Quy ch v quãn 1, bào v, sà ding và phát huy giá 
trj di tIch ljch sü - van hóa và danh lam thAng cãnh trên dja bàn 
tinh Blnh Duong. 

UBND tinh 

11.  
Quy& djnh s 
79/2007/QD- 

UBND 
06/8/2007 Vê vic dat ten du?mg trên dja bàn thj trn M Phuàc, huyn 

Bn cat. UBND tinh 

12.  
Quyt djnh s6 
129/2007/QD- 

UBND 
2 1/12/2007 Vê vic d.t ten dung trên dja bàn thj trân Phuàc Vinh, huyn 

Phü Giáo. UBND tinh 

13.  
Quyt djnh s6 
28/2010/QD- 

UBND 
17/8/2010 Ban hành Quy chê dt ten, di ten dung và cong trinh cong 

cong tinh BInh Dixng UBND tinh 

14.  
Quyt djnh s6 
19/2014/QD- 

UBND 
23/5/20 14 

Sra d6i, b sung mOt  s6 diu cüa Quy ch dt ten, cti ten 
dithng va Cong trInh cong cong tinh BInh Ducmg ban hành kern 
theo Quyt djnh s 28/2010/QD-UBND ngày 17/8/2010 cUa 
UBND tinh 

15.  
Quy& dinh s6 
22/2016/QD- 

UBND 
01/08/20 16 

V vic ban hành Quy ch cong nhn các danh hiu vAn hóa, 
dt chun van hóa, dt chun vAn minh do thj trên dja bàn tinh 
BInh Duong UBND tinh 

BjbAi bó mt 
so diu theo 

QD so 
15/2019ngay 

5/8/2019 

16.  Quy& djnh s6 07/10/2016 Ban hành quy djnh v hoat dng quàng cáo ngoài tr?ñ trén dja UBND tinh 
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39/2016/QD- 
UBND 

bàn tinh Bmnh Ducmg 

17.  
Quyt djnh s 
36/2018/QD- 

UBND 
21/12/2018 BAi bó các van bàn QPPL UBND tinh 

• 

c\ 

(trong do CO 

bAi bO Quyt 
djnh 

40/2012/QD- 
UBND thrc 

hin np sng 
van minh 
trong vic 
cuai, vic 

tang) 

18.  
Quy& djnh s 
31/2018/QD- 

UBND 
12/12/2018 Ban hành quy djnh ye quãn 1 khu, diem du ljch trén dja bàn 

tinhBInhDuong 

19.  
Quyt djnh s6 
15/2019/QD- 

UBND 
05/8/2019 

v vic bäi bO Quyt djnh s 33/2016/QD-UBND ngày 31 
thang 8 nAm 2016 cüa UBND tinh Binh Dwng và bãi bO mOt 
s6 diêu cüa quy ch cong nhn các danh hiu van hóa, dat 
chu.n van hóa, dat chu.n vAn minh do thj trén dja bàn tinh 
Binh Duang ban hành kern theo Quyt djnh s6 22/2016/QD-
UBND ngày 01 tháng 8 nAm 2016 cüa IJBND tinh BInh 
Drang 

UBND tinh 

20.  
Quyt djnh s 
26/2019/QD- 

UBND 
21/11/2019 

v vic bAi hO Quyt djnh s6 45/2016/QD-UBND ngày 9 tháng 
10 nAm 2015 cüa UBND tinh Binh Ducyng Ban hành Quy djnh 
hoat dung kinh doanh karaoke trên dja bàn tinh BInh Dtwng 

UBND tinh 

21.  
Nghj quyt s6 
26/2019/NQ- 

HDND 
12/12/2019 Quy dinh chê dO M trcl, chi tiéu tài chInh và djnh müc chi 

trong lTnh virc vAn hOa, the thao tinh Binh Dung HDND tinh 
Hiêu luc 

01/01/2020 
bài hO 5 NQ 

22.  
Quy& djnh s6 
03/2020/QD- 14/2/2020 V vic bài bô các vAn ban quy phm pháp 1ut do Uy ban 

than dan tinh BInh Ducing ban hãnh trong linh vrc vAn 
Hieu 1rc 
24/2/2020 ,t, 
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UBND hóa, th thao cüa tinh BInh Duang BAi bô 6 QD 

23.  
Quyét dinh s6 
14/2020/QD- 

UBND 
04/6/2020 

Ban hành Quy djnh chtrc nng, nhim vi, quyn hn vâ cci 
cau to churc cüa Sâ Van boa, The thao và Du ljch tinh Binh 
Ducing 

Bãi bö 
Quy& djnh s 
40/2016/QD.. 

24.  
Nghj quyt s6 
04/2020/NQ- 

HDND 
20/7/2020 

Quy djnh müc chi và vic südiing kinh phi thirc hin thàm 
dO, khai qut khâo c ti'r nguôn ngân sách Nba nithc trén 
dia bàn tinh 

HDND tinh Hiu lire tr 
0 1/8/2ö20 

25.  
Nghj quy& s 
05/20201NQ- 

HEND 
20/7/2020 Quy djnh phi tham quan danh lam thng cành, di tIch ljch 

sà và Báo tang trên dja bàn tinh BInh Ducing HDND tinli Hiu 1irc tr 
01/01/202 1 

26.  

0  

Nghj quy& s 
12/2020/NQ- 

HDND 
10/12/2020 

Quy djnh müc thu, ch d thu, nOp  và quãn 1 phi thm 
djnh cap Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh hot 
dng cci sâ th thao, câu 

lac b th thao chuyên nghip 
trên dja bàn tinh Blnh Duong 

HDND tinh Hiêu he ttr 
0 1/0 1/202 1 

Tong so van bàn con hiêu Itrc: 26 van bàn 
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