
UBND TINE B1NH DU'CNG CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
SO VAN HOA, THE THAO VA DU LCH Dc 1p — T do — Hnh phñc 

So:iIit3/SVHTTDLTCPC Blnh Dico'ng, ngaytháng 12 nãm 2021 

V/v lap danh muc VBQPPL ht hiéu 
1rc, ngung hiu 1rc 

KInh gui: Si Tis pháp tinh BInh Duong 

Thirc hin K hoch rà soát van bàn quy ph.m pháp 1ut näm 202 1 cña S& 
Van hóa, The thao va Du ljch. Trong nàm 2021, S Van hóa, The thao và Du 
ljch tiên hành rà soát và báo cáo kt qua các van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
Nganh và tham muu HDND tinh, UIBND tinh thay the, bi bô các van bàn quy 
pham pháp luât trong lTnh virc van hóa, the thao và du ljch dà dugc thay the, bâi 
bô bang các van bàn mi duqc ban hành. 

Phu tue van bàn ht hiêu luc và con hiu 1rc thuc S Van hóa, Th thao 
và Du 1ch quãn l tInh den hêt tháng 12/202 1 kern theo. 

Nay Sâ Van hóa, Th thao và Du lich kInh chuyn Sâ Tu pháp d tng 
h9p.I+— 

4 

No'i nhIn: 
- Nhutrên; 
- Li.ru: VT, TCPC.  r 



Mciu s 03— 
ND 34/2016 

thuc linh virc quãi 
Van bä 

i1nhà 

Kern theo  ' sr!  ' 

DANH MUC 
p Iut ht hiu 1rc, ngu'ng hiu 1c toàn ho 

9 9 - F S F 

ua So' Van hoa, The thao va Du lich tinh den ngay 31/12/202 1 

'SVHTTDL-TCPC ngay,Pttháng 12 nárn 2021) 

Ten Ioi, s6, k 
hicu van ban 

Ngày, thang,")Iij '  
näm ban 
hành van 

ban 

L do hêt hiêu lire 
Ngay hêt hiu 

hrc TrIch yu ni dung cüa van ban 

Nghj quyt 
29/20061NQ- 

HDND 
18/12/2006 

quy hoch phát trin sir nghip van hóa — 
thông tin tinh BInh Duong giai don 2006 — 
2010 (diu chinh) và djnh hu'àng dn nãm 
2020. 

Quyt djnh 277/QD- 
UBND ngày 

27/01/2021 cong b 
ht hiêu luc 

Ngày 27/01/202 1 

2. 

Nghj quyt 
04/2009/NQ- 

HDND7 
07/4/2009 

V vic diu chinh Quy hoch phát trin sr 
nghip th diic, th thao tinh BInh Duang giai 
doan 2006 — 2010 và dinh huàng den näm 
2020. 

Quyt dnh 277/QD- 
UBND ngày 

27/01/2021 cong b 
ht hiu luc 

Ngày 27/01/2021 

3 

Quy& djnh 
11/2007/QD- 24/01/2007 

V quy hoach phát trin sr nghip van hóa — 
thông tin tinh, Binh Duong giai doan 2006 — 
2010 (diu chinh) và djnh huóng dn nAm 
2020. 

Ht giai doan diu 
chinh 

Dä kin nghj vào 
tháng 12/2020 

nhixng chi.ra du'c 
cong b ht hiu 

lirc 

4 

Quyt djnh 
245/2006/QD- 

UBND 
10/11/2006 

v/v phO duyt d an phát trin xã hôi hoá 

th diic th thao tinh bmnh duong din näm 

2010 

Ht giai doan diu 
Chiflh 

Dã kin nghj vào 
thang 12/2020 

nhung chua duçc 
cong b ht hiu 

1c 

Tng s van ban hét hiu liyc toàn b thrqc rã soát trong nám 2021: 02 van ban 
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