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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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V/v phối hợp thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật đối với hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày
04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến
hành soạn thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dự kiến
thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Trong quá trình soạn thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du đã rà soát các quy
định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện
(Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010), Trung tâm Văn hóa-Thể
thao cấp xã (Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010), Nhà Văn
hóa-Khu thể thao thôn (Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011)
và thấy rằng quy định về “cơ cấu tổ chức” tại các Thông tư nêu trên không còn
phù hợp với thẩm quyền của Bộ (căn cứ Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP).
Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành bãi bỏ
theo thẩm quyền đối với quy định này.
Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong tổ chức và
quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao)
phối hợp Sở Nội vụ và các Sở, ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương xây
dựng, ban hành quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao
cấp huyện, Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn
theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự
nghiệp công lập, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020./.
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