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UBND TINH BINR DU'ONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

SO VAN HOA, THE THAO vA DU LCH Dc 1p — T do — Hnh phüc 

S6P/SVHTTDL-TCPC BInh Du'ong, ngày,.ICtháng 12 nãm 2020 

V/v lap danh mic VBQPPL ht hiêu 
1rc, ngimg hiu 1rc 

KInh giri: Sä Tu pháp tinh BInh Duo'ng 

Th%rc hin K hoch rà soát vn ban quy ph.m pháp 1ut näm 2020 cüa Si 
Van hóa, The thao va Du ljch. Trong näm 2020, Sâ Van hóa, The thao và Du 
ljch tiên hành rà soát và báo cáo kêt qua các van bàn quy phm pháp 1ut cüa 
Ngành va tham miru HDND tinh, UBND tinh thay the, bãi bó các van bàn quy 
phrn pháp 1ut trong lTnh vrc van hóa, the thao và du ljch dA duqc thay the, bäi 
bö bang các van bàn mon duçic ban hành. 

Phi 1c van bàn ht hiu 1c va cOn hiu hrc thuOc  Sâ Van hóa, Th thao 
va Du 1ch quan lytrnh den het thang 12/2020 kern theo. 

Nay Si Van hóa, Th thao và Du ljch kInh chuyn S& Tu pháp d tng 
hqp./ 

Noin1zn: 
- Nhutrên; 
- Luu:VT,TCPCr 



Máu sd 03-
ND 34/2016 

/1tj  DANH MVC 
Van ban quy t ht hiu lijc, ngtrng hiu lire toàn b 

thuc linh vrc quãn l nhà nLthc Van hóa, Th thao và Du ljch tInh dn ngày 31/12/2020 

Kern theo Cong\ji 'DL-TCPC ngàyAé tháng 12 nãm 2020) 

Ten loi, s, k 
hiçu van ban 

Ngày, tháng, 
nAm ban 
hành van 

ban 

\V 

Ly do ht Liiti Inc 
Ngày hêt hiu 

hic 
TrIch yen ni dung cüa van ban 

1. 

Quyt djnh s 
58/20091QD- 

UBND 
14/8/2009 

V ch dO h trq di vói din v len, huan 
1uyn viên ngành Van hóa, Th thao và Du 

ljch tinh BInh Ducng 

Bj bi bô b&ng Quyt 
djnh s 02/2020/NQ- 

UBND ngày 
14/02/2020 

24/02/2020 

2,  
Quyêt djnh so 

62/2011/QD- 
UBND 

19/12/2011 

Quy djnh h trg khen thithng cho tp th& 
cá nhân cüa tinh BInh Ducmg dat  thành  

tIch xuât s&c trong cac hoat dOng  van hóa 

ngh thuât và thi du th duc th thao, 

Bj bi bó bang Quy& 
dinh s 02/2020/NQ- 

UBND ngày 
14/02/2020 

24/02/2020 

3,  

Quyt nh s 
60/2012/QD- 

UBND 
18/12/2012 

Quy djnh h trçl tin cong cho 4n dng 

vien th thao cüa tinh trong th?yi gian tp 
trung tai dOi tuyn quc gia; tin cong tp 

Iuyn hang ngày cho vQtn dOng th 

thao cüa tinh; 

Bj bäi bô bang Quy& 
djnh s 02/2020/NQ- 

UBND ngày 
14/02/2020 

24/02/2020 

4 
Quyt djnh s 
61/2012/QD- 

UBND 
18/12/2012 

V ch dO chi tiêu tài chInh di vri cac giâi 

thi Mu th thao trén dja bàn tinh BInh 
Ducing; 

Bj bãi bó bang Quy& 
djnh s6 02/2020/NQ- 

UBND ngày 
14/02/2020 

24/02/2020 

Quyt djnh s 
. 4312016/QD- 

20/1/0/2016 V vic süa di Khoân 7 Diu 1 cüa Quyt 
Bj bäi bO bAng Quyt 
djnh s6 02/2020/NQ- 

24/02/2020 



Ten Ioi, s, k 
hiêu van bàn 

Ngày, tháng, 
nàm ban 
hành van 

ban 

TrIch yu ni dung cüa van bàn Ly do ht hiêu krc Ngày ht hiu 
1ic 

UBND drjnh s 58/2009/QD-UBND ngày 
14/8/2009 cüa Uy ban nhãn dan tinh v ch 
d h trçi di vâi din vien, hun 1uyn 
vien ngành Van boa, The thao và Du ljch 
tinh BInh Dixccng; 

UBND ngày 
14/02/2020 

6. 
Quyêt djnh so 
54/2016/QD- 20/12/2016 

ban hành Quy djnh müc chi cho cac hoat 
dng van boa, th thao trén dja bàn tinh 
BInh Dung. 

Bi bâi bo bâg Quyt 
djnh s6 02/2020/NQ- 

UBND ngày 
14/02/2020 

24/02/2 020 

Quyt djnh s 
40/2016/QD- 

UBND 

, 

13/10/20 16 
Quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyn han 
Va co câutô chüc cüa Sâ Van hóa, The thao 
và Du ljch tinh BInh Dung 

DiIcIC thay th bng 
Quyt djnh s 

14/2020/QD-UBND 
ngày 04/6/2020 

01/7/2020 

Tong so van bàn ht hiéu lwc toàn b thrçrc rà soát trong nàm 2020: 07 van ban 
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