BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
__________________________

Số: 929/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Hà Nội, ngày17 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao;
quyền tác giả, quyền liên quan
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên
quan (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Kinh phí xây dựng dự thảo Nghị định được trích từ nguồn kinh phí
sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2021 tại Văn phòng Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, PC, TO (10).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện
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BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________________________

KẾ HOẠCH
Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao;
quyền tác giả, quyền liên quan
(Kèm theo Quyết định số 929 /QĐ-BVHTTDL ngày17 tháng 3 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
__________________________________________________

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban
hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả,
quyền liên quan (dự thảo Nghị định) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể
thao; quyền tác giả, quyền liên quan sửa đổi, bổ sung các 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; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày
21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du
lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao phù hợp với quy định pháp luật
nội dung về du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy
định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo
đảm việc xây dựng hành vi vi phạm phù hợp với quy định pháp luật nội dung về du
lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan và pháp luật về xử lý vi phạm hành
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chính.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm
của các cơ quan trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.
- Trong quá trình soạn thảo, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các
cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong quá trình soạn thảo để bảo đảm tiến độ trình Chính phủ vào tháng 7
năm 2021.
II. NỘI DUNG
1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định
- Ban soạn thảo do Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là Trưởng
ban, thành viên là lãnh đạo cấp vụ thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ
Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Công an; Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Tổng
cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế và
Thanh tra thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tổ biên tập do Lãnh đạo Vụ Pháp chế là Tổ trưởng, thành viên là chuyên
viên của các đơn vị thuộc các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài
chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Tổng cục Thể dục thể
thao, Tổng cục Du lịch, Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế và Thanh tra thuộc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2021.
2. Tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định
a) Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập thông qua Kế hoạch xây dựng dự thảo
Nghị định và dự thảo Nghị định lần 1.
Thời gian hoàn thành trước 30/3/2021.
b) Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các 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; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số
46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thể thao về thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ sở báo
cáo sơ kết từ các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sự phù
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hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính.
- Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 1 trên cơ sở và sơ thảo dự
thảo Nghị định lần 1 đã được thông qua và kết quả sơ kết tình hình thực hiện 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; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP
ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực du lịch và Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.
- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định lần 2. Thời gian hoàn
thành trước ngày 10/4/2021.
c) Gửi dự thảo Nghị định lần 2 đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính
phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lấy ý kiến Bộ, ngành và các đối tượng có
liên quan. Tổ chức Hội thảo (2 miền Bắc, Nam) xin ý kiến dự thảo Nghị định lần 2
đối với các đối tượng là thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên
môn nghiệp vụ văn hoá Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực văn hoá và quảng cáo, hoàn chỉnh dự thảo 3.
Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập cho ý kiến dự thảo Nghị định lần 3. Hoàn
chỉnh dự thảo Nghị định lần 3 gửi lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.
Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2021;
d) Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị định
lần 4 trình Chính phủ tháng 7 năm 2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xây dựng dự thảo
Nghị định
a) Vụ Pháp chế: Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chung về các
công việc trong suốt quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, bảo đảm trình tự, thủ
tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện 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; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch và Nghị định số
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46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thể thao, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan trên cơ
sở báo cáo sơ kết từ các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Phối hợp với các cục, vụ và các đơn vị liên quan (trong và ngoài Bộ) xây
dựng dự thảo Nghị định.
- Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xin ý kiến dự thảo Nghị định, tổ
chức hội thảo, xin ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối
tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định, tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình các ý
kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị định sau các lần xin ý kiến, hội thảo. Chuẩn bị hồ
sơ dự thảo Nghị định, các tài liệu liên quan như tờ trình, bản thuyết minh, các loại
báo cáo và bảo đảm về điều kiện vật chất phục vụ cho công tác xây dựng dự thảo
Nghị định của Ban soạn thảo và Tổ biên tập.
b) Thanh tra Bộ
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp phần hành vi vi phạm hành
chính, mức phạt còn vướng mắc trên thực tế cần phải điều chỉnh tại các Nghị định
trên và những hành vi mới cần phải bổ sung vào nội dung của dự thảo Nghị định.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức hội thảo xin ý kiến các đối tượng là
thanh tra viên, chuyên viên và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá
và quảng cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
văn hoá và quảng cáo.
c) Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Bản quyền tác giả
Phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát phần hành vi vi phạm hành chính, mức
phạt trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện dự
thảo Nghị định.
2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập
Ban soạn thảo và Tổ biên tập thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định
tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Kinh phí
Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí xây dựng dự
thảo Nghị định theo quy định hiện hành./.

