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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành
Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ
về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày
/
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

/2020

_________________________

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị
quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành (Nghị quyết số
25/NQ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội
nghị tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày
05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài (Nghị
định số 72/2000/NĐ-CP), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn 20 năm thi hành Nghị định số
72/2000/NĐ-CP, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất
cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong các quy định của Nghị định
và trong việc tổ chức thi hành Nghị định.
- Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 về việc đơn giản
hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành
- Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Nghị định số
72/2000/NĐ-CP với hệ thống pháp luật hiện hành, sự phù hợp với thực tiễn và
chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 25/NQ-CP để đề xuất phương án xử lý,
bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Yêu cầu
- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện,
bảo đảm sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành có trách
nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính theo Nghị định; các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước trong
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lĩnh vực văn hóa, trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và các đối tượng chịu
sự tác động của văn bản.
- Việc tổ chức Hội nghị tổng kết phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết
kiệm; xây dựng nội dung Hội nghị khoa học, đánh giá đúng tình hình thực tế;
những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị được trao đổi trực tiếp, toàn
diện, hệ thống.
- Kết quả của Hội nghị phải có báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị
định số 72/2000/NĐ-CP, trong đó đề xuất được phương án xử lý chính xác, hiệu
quả đối với Nghị định này.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội nghị tổ chức tại 03 khu vực với dự kiến thời gian, địa điểm và thành
phần cụ thể như sau:
1. Khu vực phía Bắc
a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Thành phần:
- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ
Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao.
- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền
tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.
- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Thông tin và Truyền thông của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu
vực phía Bắc (từ tỉnh Ninh Bình trở ra);
- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số
triển lãm, bảo tàng tư nhân;
- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị.
c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.
d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 21/10/2020).
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đ) Địa điểm: tại Khách sạn X2 Vibe Việt Trì (thuộc Công ty TNHH An
Thành Plaza), Khu trung tâm thương mại và nhà ở Biệt thự Đồng Mạ, phường
Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
2. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên
a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Thành phần:
- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ
Thông tin và Truyền thông.
- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền
tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.
- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Thông tin và Truyền thông của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu
vực miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Bình Thuận);
- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số
triển lãm, bảo tàng tư nhân;
- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị;
c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.
d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 16/10/2020).
đ) Địa điểm: tại Khách sạn Sao Mai (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn
Sao Mai Thanh Hóa), số 20 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
3. Khu vực phía Nam
a) Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Thành phần:
- Đại diện một số Bộ, ngành có liên quan: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ
Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao.
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- Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Cục Điện ảnh, Cục
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Bản quyền
tác giả, Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ.
- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở
Thông tin và Truyền thông của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu
vực phía Bắc (các tỉnh còn lại);
- Đại diện một số Trung tâm Triển lãm, Bảo tàng của một số tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; đoàn nghệ thuật; tổ chức liên quan; đại diện một số
triển lãm, bảo tàng tư nhân;
- Cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương nơi tổ chức Hội nghị;
c) Số lượng: dự kiến 150 đại biểu.
d) Thời gian: 01 ngày (dự kiến tổ chức vào ngày 29/10/2020).
đ) Địa điểm: tại Khách sạn Quê Tôi (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn
Một thành viên Kiệt Phùng), số 278 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng.
III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số
72/2000/NĐ-CP.
2. Triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP, trong đó có nội dung về thủ tục
hành chính quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và đánh giá sự phù hợp
của thủ tục hành chính tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy
phạm pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa.
3. Tình hình triển khai thực hiện thủ tục quy định Nghị định số
72/2000/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa,
Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá nhu cầu
và nội dung Nghị định số 72/2000/NĐ-CP theo pháp luật chuyên ngành.
4. Đánh giá quy định nói chung, quy định thủ tục hành chính nói riêng tại
Nghị định số 72/2000/NĐ-CP với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên
ngành trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành liên quan.
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5. Trao đổi, thảo luận, tham vấn ý kiến của các đại biểu; tổ chức thu thập
các kiến nghị của các đại biểu về phương án xử lý Nghị định số 72/2000/NĐ-CP
để báo cáo Chính phủ.
6. Bài tham luận của các Bộ, ngành; các cơ quan thuộc Bộ; cơ quan
chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực
văn hóa, thông tin, truyền thông; các đối tượng thực hiện Nghị định số
72/2000/NĐ-CP.
7. Nội dung đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 72/2000/NĐ-CP, bài
tham luận, các văn bản và tài liệu liên quan được in đóng quyển phát cho đại
biểu để đại biểu trao đổi trực tiếp tại hội nghị hoặc góp ý trực tiếp vào từng nội
dung gửi lại Ban tổ chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Vụ Pháp
chế chuẩn bị nội dung, gửi giấy mời đến các Bộ, ngành có liên quan; các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể
thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu theo thành phần tham
dự; mời báo cáo tham luận, mời cá nhân, tổ chức liên quan và chuẩn bị công tác
tổ chức Hội nghị.
Vụ Pháp chế báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả Hội nghị, báo cáo tổng hợp
ý kiến của các đại biểu 20 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cử đầy đủ, đúng thành phần tham dự và
báo cáo tại Hội nghị.
3. Văn phòng Bộ đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Hội nghị trong phạm
vi, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ./.

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-BVHTTDL ngày /10/2020
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
____________________

1. Ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
2. Bà Lê Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
3. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
4. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ
Pháp chế;
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình,
Vụ Pháp chế.
6. Ông Vũ Đức Lợi, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ
Pháp chế;
7. Bà Vũ Thị Ngân, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ
Pháp chế;
8. Ông Dương Trần Minh, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia
đình, Vụ Pháp chế;
9. Bà Đoàn Thu Huyền, chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du
lịch, Vụ Pháp chế;
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Pháp chế Thể thao,
Du lịch, Vụ Pháp chế;
11. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo
dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế;
12. Bà Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi
hành pháp luật, Vụ Pháp chế;
13. Ông Quản Đình Hưng, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi thi
hành pháp luật, Vụ Pháp chế;
14. Bà Nguyễn Diệp Quỳnh Chi, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Theo dõi
thi hành pháp luật, Vụ Pháp chế./.

