
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:                 /SVHTTDL-QLVHGĐ 
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày          tháng          năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Di sản, Hội Khoa học 

Lịch sử, Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Trị; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban 

nhân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã tổ chức xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-

UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy 

chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị (gửi kèm theo). 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để có cơ 

sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kính đề nghị quý cơ quan: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện 

xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố; các hội: Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Di sản, Hội Khoa học Lịch 

sử, Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Trị tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ trình và 

Quyết định nói trên.        

3. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải toàn văn dự 

thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị 

trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 

ngày 26 tháng 6 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VT, QLVHGĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Hương 
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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 Số:          /TTr-SVHTTDL Quảng Trị, ngày        tháng       năm  2021 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 

tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị dự 

thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2020, theo đó, Điều 9, Điều 10 của 

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn 

học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu quy định của thủ tục hành chính, nên 

cần thiết phải bãi bỏ để phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 14 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Mặt khác, trong quá trình thực hiện Quyết định 07/2018/QĐ-UBND đã 

phát sinh một số vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình thực tế như sau: 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 để bỏ các từ, cụm từ liên quan đến quy 

trình, thủ tục và hồ sơ xét giải thưởng để phù hợp với việc bãi bỏ Điều 9, Điều 

10 như đã nói ở phần trên. 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 để bổ sung, mở rộng đối tượng áp dụng 

là các tác giả không chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vì trong thực tế quá 

trình xét tặng giải thưởng hằng năm, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá 

trị, phù hợp với mục đích, ý nghĩa và điều kiện để xét tặng giải thưởng theo Quy 

chế nhưng do tác giả không phải là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng 

Trị nên không được tham gia xét tặng giải thưởng. 

- Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 6 để  bổ sung nội dung “tác phẩm 

xuất bản thành sách phải có số lượng từ 100 trang trở lên, không xét ấn phẩm 
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xuất bản tổng hợp các thể loại chuyên ngành khác nhau” nhằm làm rõ hơn điều 

kiện tham gia xét tặng giải thưởng của mỗi tác phẩm. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 để: Bổ sung, mở rộng thể loại tác phẩm tham gia 

xét tặng giải thưởng trên lĩnh vực điện ảnh nhằm tôn vinh những công trình sáng 

tạo của những người làm công tác điện ảnh trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung quy định về từng thể loại tác phẩm tham gia xét tặng giải 

thưởng cho rõ ràng, cụ thể hơn và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; Sửa 

đổi kỹ thuật trình bày phần nội dung, bố cục của Điều 7 để phù hợp với quy định 

tại điểm đ khoản 5 Điều 62 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Quyết định sửa đổi, bổ 

sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 

18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải 

thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị là hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về 

việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị nhằm 

thực hiện đúng các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và trên toàn quốc. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện đúng 

các quy định về trình tự, thủ tục, thể thức ban hành văn bản theo quy định tại 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành; Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ văn nghệ sĩ và các tác 

giả tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật trên địa bàn theo đúng các 

quy định của pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản và danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã tổ chức xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-

UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành 

Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

Sau khi hoàn thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã ban 

hành Công văn số …/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày …/…/2021 về việc lấy ý kiến 

góp ý Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị để lấy ý kiến phản biện xã 

hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lấy ý kiến góp ý của các sở, 
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ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội: Hội 

Văn học Nghệ thuật, Hội Di sản, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Kiến trúc sư tỉnh 

Quảng Trị, đồng thời tổ chức đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và dự thảo 

Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân góp ý kiến. Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được văn 

bản trả lời của … cơ quan, đơn vị, trong đó có … ý kiến đồng ý với dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định, … ý kiến tham gia góp ý, … ý kiến tham gia góp ý 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị để 

hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định. 

Ngày …/…/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 

…/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày …/…/2021 về việc đề nghị thẩm định văn bản 

quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định văn 

bản quy phạm pháp luật số …/BC-STP ngày …/…/2021. Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và 

hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị gồm 03 điều: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành 

Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về 

việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (không có) 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 

18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy chế Giải 

thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: 
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- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; 

- Báo cáo Thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan đơn vị; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Bản chụp văn bản tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Bình 
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(DỰ THẢO) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: ....../2021/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày ... tháng ... năm 2021 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 
07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về 

việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 

ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo 

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

1. Quy chế này quy định thời gian, tiêu chuẩn, cơ cấu giải thưởng và các 

vấn đề khác có liên quan đến việc xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị hằng năm. 

2. Quy chế này áp dụng đối với tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật 

tỉnh Quảng Trị, tác giả không chuyên trên địa bàn Quảng Trị; cơ quan nhà nước, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.”. 

2. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 6 như sau:  

“4. Tác phẩm xuất bản thành sách phải có số lượng từ 100 trang trở lên. 

Không xét ấn phẩm xuất bản tổng hợp các thể loại chuyên ngành khác nhau.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
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Điều 2. Bãi bỏ một số“Điều 7. Các thể loại tác phẩm tham gia xét tặng 

giải thưởng 

1. Đối với tác phẩm văn học: 

Tác phẩm văn học là truyện ngắn, ký, ghi chép, tiểu thuyết, thơ, trường ca, 

nghiên cứu lý luận, phê bình, dịch thuật đều phải là một tập hoặc một bộ đã 

được xuất bản (tập thơ, tập truyện, tập hoặc bộ tiểu thuyết, ký, tập nghiên cứu, 

tập lý luận phê bình, dịch thuật), không xét các bản in rời trên các chuyên san, 

báo, tạp chí và tác phẩm hài, châm biếm. 

2. Đối với tác phẩm mỹ thuật: 

a) Tác phẩm mỹ thuật là bức tranh, phù điêu, tượng tròn, đồ họa, mỹ thuật 

ứng dụng đã được công bố, triển lãm qua ảnh chụp tác phẩm (cỡ ảnh 20cm x 

30cm, không ép bằng các chất nhựa dẻo);  

b) Tập sách tranh hoặc sách nghiên cứu về mỹ thuật đã được xuất bản. 

3. Đối với tác phẩm sân khấu: 

a) Tác phẩm sân khấu là kịch bản hoàn chỉnh đã được đăng tải trên báo, tạp 

chí hoặc xuất bản thành sách; nếu là vở diễn thì phải được công bố và ghi âm 

hoặc ghi hình; 

b) Tác phẩm sân khấu là các tiết mục múa, múa hát đã được tổ chức dàn 

dựng hoàn chỉnh, được sử dụng để biểu diễn trên sân khấu và đạt giải A, huy 

chương vàng cho tác phẩm sử dụng tiết mục đó trong các liên hoan, hội thi, hội 

diễn cấp tỉnh trở lên; 

c) Tác phẩm sân khấu là các tiết mục ảo thuật, xiếc, hài phải được dàn 

dựng, công diễn có công chúng và được ghi âm hoặc ghi hình; 

d) Các tác phẩm sân khấu là vở diễn đã được dàn dựng công diễn thì được 

xem là công trình sân khấu tập thể có giá trị cao hơn kịch bản sân khấu. 

4. Đối với tác phẩm âm nhạc: 

a) Tác phẩm âm nhạc là ca khúc hoặc bản hợp xướng, nhạc không lời đã 

được công bố, được ghi âm và ký âm tác phẩm đó; 

b) Tập sách lý luận, phê bình, nghiên cứu về âm nhạc đã được xuất bản. 

5. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: 

a) Tác phẩm nhiếp ảnh là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, kích thước cỡ 30cm 

x 40cm, 30cm x 45cm hoặc ảnh vuông 30cm x 30cm, ảnh toàn cảnh (panorama) 

kích thước không quá 45cm x 20cm (không ép bằng các chất nhựa dẻo) đã được 

công bố, triển lãm; 

b) Tập sách ảnh hoặc sách nghiên cứu về nhiếp ảnh đã được xuất bản. 

6. Đối với tác phẩm kiến trúc: 

a) Tác phẩm kiến trúc là đồ án thiết kế cho một công trình kiến trúc hoặc 

đồ án quy hoạch tổng thể đã thực hiện, đưa vào sử dụng; 

b) Tác phẩm kiến trúc là quy hoạch đô thị đã được phê duyệt, triển khai; 

c) Tác phẩm kiến trúc là công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về kiến 

trúc đã được xuất bản, phổ biến. 
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7. Đối với tác phẩm văn nghệ dân gian: 

a) Tác phẩm văn nghệ dân gian là sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, 

phê bình về văn nghệ dân gian phải là một tập hoặc một bộ đã được công bố, 

xuất bản thành sách; 

b) Tác phẩm văn nghệ dân gian là vở diễn thì phải được công bố và ghi âm 

hoặc ghi hình. 

8. Đối với tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: 

a) Tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số là sáng tác, sưu tầm, 

nghiên cứu, lý luận, phê bình về văn nghệ dân tộc thiểu số dưới hình thức văn 

xuôi, thơ, dịch thuật đều phải là một tập hoặc một bộ đã được công bố, xuất bản 

thành sách; 

b) Tác phẩm văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số là vở diễn thì phải 

được công bố và ghi âm hoặc ghi hình. 

9. Đối với tác phẩm điện ảnh: 

a) Tác phẩm điện ảnh là phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim 

hoạt hình phải là một bộ phim hoàn chỉnh đã được công chiếu; 

b) Tác phẩm điện là các ấn phẩm nghiên cứu, lý luận, phê bình về điện ảnh 

phải là 01 tập đã được xuất bản, không xét các ấn phẩm xuất bản trong các tuyển 

tập của nhiều tác giả.”. 

 Điều 2. Bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 
07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban 

hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 

1. Bãi bỏ Điều 9, Điều 10. 

2. Bãi bỏ các Mẫu 1a, 2a, 3a, 4a, 5a. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Nội vụ, Tài chính; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL; 

- Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, VX.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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