
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 146 /SVHTTDL- XDNSVHGĐ 
V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 

18/2013/UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  19   tháng  02 năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm tin học. 

Thực hiện Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh 

về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 

của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo Quyết định 

trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của 

UBND tỉnh về việc ban hành quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Lý do: Căn cứ ban hành Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của 

UBND tỉnh đã hết hiệu lực. Cụ thể: Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 

10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn Văn hóa”, “Làng 

văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”,  “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương đã 

hết hiệu lực toàn bộ, các nội dung nói trên thực hiện theo quy định của Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

"Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn 

hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/1/2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hết hiệu lực toàn bộ và được thay thế bằng 

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ VH,TT&DL về Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". 

 Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết 

định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các 

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham gia 

góp ý về dự thảo Quyết định nói trên (gửi kèm theo); đề nghị Trung tâm tin học 



tỉnh cho đăng tải dự thảo Quyết định lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để 

lấy ý kiến tham gia rộng rãi của người dân. 

Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố, thị xã quan tâm, tham gia ý kiến và gửi ý kiến đóng góp về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trước ngày 01 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh theo 

đúng quy định./. 

Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT, XDNSVHGĐ. 

 

 

 

                            Hoàng Thị Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:     /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013 

của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định 

về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp 

văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn 

hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Lý do: Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 

24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị đã hết hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng   năm 2019. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 2;                           CHỦ TỊCH 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBMT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học tỉnh; 

- Lưu VT, VX. 

 

                               Nguyễn Đức Chính 

DỰ THẢO 
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