
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
_________________________ 

Số:         /BVHTTDL-PC 

V/v sơ kết tình hình thực hiện 

các nghị định quy định XPVPHC 

 trong lĩnh vực du lịch; thể thao;  

quyền tác giả, quyền liên quan 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________________________________ 
 

            Hà Nội, ngày      tháng  02  năm 2021 

 

Kính gửi:  ................................................................................................ 

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg 

ngày 26/01/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan tiến hành triển khai xây dựng dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.  

Để có cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan phối hợp triển khai sơ kết việc thi 

hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 

28/2017/NĐ-CP (phần về quyền tác giả, quyền liên quan); Nghị định số 

45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao theo Đề cƣơng gửi kèm tại Công văn này. 

Kết quả sơ kết của Quý cơ quan gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ 

Pháp chế) trƣớc ngày 20/3/2021. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Lê Thị Thu Oanh, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch (ĐT: 0989994273, Email: oanhlt75@gmail.com). 
 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Bộ trƣởng (để báo cáo); 

- Thứ trƣởng Trịnh Thị Thủy; 

- Lƣu: VT, PC, TO (100). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
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mailto:oanhlt75@gmail.com


ĐỀ CƯƠNG 
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 

 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ DU LỊCH; THỂ THAO; QUYỀN TÁC GIẢ, 

QUYỀN LIÊN QUAN 

(Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/12/2020) 

 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản đến tổ chức và cá nhân là đối 

tƣợng bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có liên quan (kết quả đạt 

đƣợc, hạn chế, bất cập). 

2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, 

quyền liên quan 

- Hành vi còn thiếu, không có để xử lý những trƣờng hợp phát sinh trên thực 

tế, đề nghị bổ sung. 

- Hành vi không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề nghị sửa đổi hoặc 

bãi bỏ. 

3. Những khó khăn, vƣớng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan 

4. Số lƣợng các trƣờng hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 28/2017/NĐ-

CP (phần về quyền tác giả, quyền liên quan); Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 

21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định 

số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thể thao. 

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các hành vi cần sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong Nghị định số 

131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (phần về 

quyền tác giả, quyền liên quan); Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-

CP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. 

2. Những sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan (ngoài những quy định 

đƣợc thay đổi theo quy định của LuậT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính)./. 



DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN 

 

I. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

1. Bộ Công Thƣơng 

2. Bộ Công an 

3. Bộ Quốc phòng 

4. Bộ Giao thông vận tải 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

6. Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội 

7. Bộ Y tế 

8. Tổng cục Du lịch 

9. Tổng cục Thể dục thể thao 

10. Cục Bản quyền tác giả 

11. Thanh tra Bộ 

II. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƢƠNG 
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