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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

 

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 

của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

được Chính phủ giao nhiệm vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở 

Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây 

viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thay thế Thông tư liên tịch 

số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 

Công văn số 3911/BVHTTDL-TCCB ngày 23/10/2020 đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh/thành phố tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 

07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV và Công văn số 4755/BVHTTDL-TCCB ngày 

22/12/2020 đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 

Sở Du lịch các tỉnh/thành phố góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 

thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV. Sau khi tổng hợp, 

các địa phương đã có ý kiến thống nhất về dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá và 

định hướng về kết cấu, bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư thay thế 

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV. 

Trên cơ sở đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ dự thảo 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

và Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (viết tắt là dự 

thảo Thông tư) gồm: dự thảo Thông tư và Bản thuyết minh, so sánh giữa dự thảo 

Thông tư và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV (kèm theo 

Công văn). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh/thành phố nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư và 
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gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ), số 51 - 53 Ngô 

Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 16/3/2021 để tổng hợp, hoàn thiện và báo 

cáo Bộ trưởng ban hành Thông tư theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông; 

- Lưu: VT, TCCB, LH70. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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Tạ Quang Đông 
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