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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan
đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
________________________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư này để sửa đổi, bổ
sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có
liên quan đến thủ tục hành chính tại các văn bản sau:
I. Di sản văn hoá
1. Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19 tháng 2 năm 2004 của Bộ
Văn hoá- Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia (sau đây gọi là Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT);
2. Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế “Thăm dò,
khai quật khảo cổ” (sau đây gọi là Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL).
II. Nghệ thuật biểu diễn
1. Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức
biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (sau đây gọi là Quyết định số 47/2004/QĐBVHTT);
2. Thông báo số 5 (Văn bản số 453/VHTT-TB ngày 28 tháng 2 năm 1995
của Bộ Văn hoá-Thông tin) về việc sử dụng những bài hát sáng tác trước năm
1975 tại các tỉnh phía Nam (sau đây gọi là Thông báo số 5);

3. Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu,
lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc
sân khấu (sau đây gọi là Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT);
4. Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ
Văn hoá-Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số
12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá Quốc tế và các hoạt
động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài (sau đây
gọi là Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT);
5. Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Tổ chức thi
Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp (sau đây gọi là Quyết định số 87/2008/QĐBVHTTDL).
III. Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
1. Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ
thuật và Gallery (sau đây gọi là Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT);
2. Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20 tháng 11 năm 2000 của
Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh
(sau đây gọi là Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT);
3. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài,
tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) (sau đây gọi là Quyết định số 05/2000/QĐBVHTT);
4. Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy chế tổ chức trại sáng tác
điêu khắc (sau đây gọi là Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL).
IV. Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm
1. Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ
Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07
tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá
phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư số
36/2002/TT-BVHTT).
V. Văn hóa cơ sở
1. Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ
trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình
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văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” (sau đây gọi là Quyết định số
62/2006/QĐ-BVHTT).
VI. Hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch văn hoá công cộng
1. Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại
Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành
kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính
phủ (sau đây gọi là Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL).
VII. Du lịch
1. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch (sau đây gọi là Thông tư số
88/2008/TT-BVHTTDL);
2. Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số
92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng
đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch
và xúc tiến du lịch (sau đây gọi là Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL).
Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định
có liên quan đến thủ tục hành chính tại các văn bản quy định tại Điều 1 Thông tư
này được thực hiện như sau:
I. Di sản văn hoá
1. Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT
Mục II được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 như sau:
“1.Trình tự, thủ tục đăng ký.
- Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia gửi một (01) đơn đề nghị đăng
ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư
07/2004/TT-BVHTT) tới Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi sở tại
bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn
của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch có trách nhiệm xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký.
Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ
tục đăng ký, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy
chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu phụ lục 4 ban hành
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kèm theo Thông tư 07/2004/TT-BVHTT) cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật
quốc gia.”.
2. Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL
Điều 12 Quy chế “Thăm dò, khai quật khảo cổ” ban hành kèm theo
Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 như
sau:
“1. Tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ gửi một (01) bộ hồ
sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tới Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể
thao và Du lịch bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ đề
nghị cấp phép bao gồm:”.
II. Nghệ thuật biểu diễn
1. Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT
1.1. Điều 13 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT được sửa
đổi, bổ sung tại điểm 2.3 như sau:
“2.3. Thực hiện nghĩa vụ thuế, các quy định của pháp luật về quyền tác
giả, quảng cáo và các quy định tại Quy chế này. Khi biểu diễn nghệ thuật ở nước
ngoài phải thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định pháp
luật nước sở tại về cư trú, đi lại và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt
động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;”.
1.2. Điều 15 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT được sửa
đổi, bổ sung tại các khoản 2 và 4 như sau:
“2. Có đơn đề nghị (Mẫu 1), gửi kèm theo danh sách thành viên tham gia
(ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương trình, tiết mục, vở
diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài.”.
“4. Nơi nộp hồ sơ: Đơn vị gửi hồ sơ bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện một (01) bộ (gồm các văn bản quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều
này) đến Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo
phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế này. Trong thời hạn năm (05) ngày kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy
phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
1.3. Điều 16 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT được sửa
đổi, bổ sung tại các điểm 1.1, 2.1, 3.1 và bổ sung điểm 4.3 như sau:
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“1.1. Có đơn đề nghị (Mẫu 2) của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp Việt Nam, gửi kèm nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn,
danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp).”.
“2.1. Có đủ điều kiện quy định tại điểm 1.1, 1.2 khoản 1 Điều này; có đơn
đề nghị (Mẫu 3).”.
“3.1. Có đơn đề nghị (Mẫu 4) của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp Việt Nam.”.
“4.3. Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua
đường bưu điện. Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp không cấp
giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
1.4. Điều 17 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 1 như sau:
“1. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt
động:
Đơn vị tổ chức biểu diễn gửi văn bản thông báo lịch biểu diễn đến Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trước 03 ngày theo lịch đã ghi
trong thông báo.”.
1.5. Điều 22 Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 1 điểm 1.1 như sau:
“1. Đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp xin cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến Cục Nghệ thuật
biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phân cấp quản lý tại Điều
20, 21 Quy chế này.
1.1. Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: tên
chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn (Mẫu 5);”.
2. Thông báo số 5
Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 2. Hồ sơ đề nghị xét duyệt gồm có:
- Đơn đề nghị của cơ quan (Mẫu 6);
- Những bài hát đề nghị xin xét duyệt cho phép sử dụng phải là bản nhạc
được photocopy từ bản gốc, không tẩy xoá, sửa chữa.
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu
điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.
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Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục
Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy
phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
3. Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT
Điều 4 Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh
băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu ban hành
kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1
điểm b và khoản 3 như sau:
“b) Thủ tục:
Tổ chức ở Trung ương gửi đơn xin phép bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn; tổ chức ở địa phương gửi đơn
xin phép bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hoá, Thể
thao Du lịch nơi có trụ sở chính (Mẫu 7).”.
“3. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Cục
Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp
giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý
do.”.
4. Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT
Mục II phần C được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2.2. như sau:
“2.2. Đối với các loại sản phẩm nghe nhìn (ghi trên mọi chất liệu) không
phải là tác phẩm điện ảnh: Phải được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê
duyệt nội dung trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.
- Đối tượng được phép nhập khấu: Doanh nghiệp có chức năng kinh
doanh nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu hoặc sản phẩm nghe nhìn thuộc
các thể loại khác (ghi trên mọi chất liệu) không phải là tác phẩm điện ảnh.
- Hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung sản phẩm, gồm:
+ Đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm (Mẫu 8);
+ Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả, nguồn gốc hợp pháp của sản
phẩm (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt);
+ Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu (nếu sản phẩm
chứa đựng nội dung bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt trước
khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
- Cơ quan giải quyết thủ tục phê duyệt nội dung: Bộ Văn hoá, Thể thao và
Du lịch uỷ quyền cho các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
- Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường
bưu điện.
Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ
hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trả lời bằng văn bản kết
quả phê duyệt nội dung sản phẩm.
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Văn bản phê duyệt nội dung sản phẩm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan.
- Riêng đối với sản phẩm nhập khẩu là băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng
hình, đĩa hình và các sản phẩm ghi trên vật liệu, phương tiện kỹ thuật khác có
nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách do Cục Xuất bản phê duyệt danh
mục sản phẩm xin nhập khẩu.”.
5. Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL
5.1. Điều 4 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành
kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 2 điểm a như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị cấp phép một (01) bộ, gồm:
a) Đơn đề nghị (Mẫu 9);”.
5.2. Điều 5 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành
kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 2 điểm a như sau:
“2. Hồ sơ dự thi một (01) bộ, gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi (Mẫu 10);”.
5.3. Điều 6 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành
kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 2 điểm a và điểm c như sau:
“2. Hồ sơ dự thi một (01) bộ, gồm:
a) Văn bản đề nghị của đơn vị Việt Nam đưa thí sinh dự thi (Mẫu 11),
trong đó nêu rõ: Tên, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi; họ tên, ngày, tháng,
năm sinh, danh hiệu và trình độ tiếng Anh của thí sinh; cam kết chấp hành
nghiêm chỉnh quy định của Quy chế này, các quy định của Ban tổ chức và pháp
luật nước sở tại;”.
“c) Đơn đăng ký dự thi (Mẫu 12); hai ảnh (4 x 6);”.
5.4. Điều 8 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban hành
kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 2 điểm a như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị do đơn vị Việt Nam nộp một (01) bộ, gồm:
a) Đơn đề nghị tổ chức thi Hoa hậu Quốc tế tại Việt Nam (Mẫu 13).”.
5.5. Điều 14 Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp ban
hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 2 như sau:
“2. Thời hạn giải quyết:
a) Cuộc thi Hoa hậu: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ
ngày hết hạn nộp hồ sơ;
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b) Cuộc thi Hoa khôi và Người đẹp: Trong thời hạn mười (10) ngày làm
việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ;
c) Cuộc thi Hoa hậu quốc tế: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc
kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ;
d) Đưa thí sinh dự thi Hoa hậu quốc tế: Trong thời hạn năm (05) ngày làm
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”.
III. Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
1. Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT
1.1. Cụm từ “Vụ Mỹ thuật” quy định trong Quyết định số 10/2000/QĐBVHTT và Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery ban hành kèm theo
Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT được thay bằng “Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
và Triển lãm”.
1.2. Điều 6 Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery ban hành
kèm theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 6. Thẩm quyền cấp phép:
1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cấp giấy phép đối với:
a) Triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc, ngành, do các cơ quan Trung
ương tổ chức.
b) Triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam do tổ chức quốc tế; tổ chức nước ngoài
hoặc nhiều nước phối hợp mang danh nghĩa đại diện cho một hoặc nhiều quốc gia tổ
chức.
c) Triển lãm mỹ thuật quốc tế tại Việt Nam do tổ chức Việt Nam hoặc tổ
chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức.
d) Hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam đi triển lãm tại nước
ngoài do các cơ quan Trung ương thực hiện.
e) Hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với:
a) Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người
Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức.
b) Triển lãm mỹ thuật tại địa phương, khu vực, do cơ quan trung ương, tổ
chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.
c) Hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước
ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan,
tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện.
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3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp không cấp
giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
1.3. Điều 8 Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery ban hành
kèm theo Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 8. Thủ tục đề nghị cấp phép
1. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
Cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp
phép đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 6 Quy chế này.
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
(Mẫu 14) hoặc công văn, công hàm;
- Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;
- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên,
dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo); Trường hợp trong tác phẩm có
chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu
(đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực
tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua
đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.
- Đối với các triển lãm được quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1 và
khoản 2 Điều 6 Quy chế này thì cần phải có giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản
thỏa thuận giữa hai bên.
b) Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là
bảy (07) ngày làm việc.
2. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra
nước ngoài tham dự triển lãm
Cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra
nước ngoài tham dự triển lãm nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một
(01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy
định tại Điều 6 Quy chế này.
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước
ngoài tham dự triển lãm (Mẫu 15) hoặc công văn, công hàm;
- Danh sách tác phẩm, tác giả, chất liệu, kích thước tác phẩm;
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- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở
lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo). Trường hợp trong tác
phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu
(đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực
tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua
đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực;
- Giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận của hai bên.
b) Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến gửi tác phẩm đi ít nhất là bảy
(07) ngày làm việc;
3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài
chính tại thời điểm đề nghị cấp phép.”.
2. Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT
2.1. Cụm từ “Vụ Mỹ thuật” quy định trong Quyết định số
29/2000/QĐ-BVHTT và Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo
Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT được thay bằng “Cục Mỹ thuật, Nhiếp
ảnh và Triển lãm”.
2.2. Điều 5 Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết
định số 29/2000/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 5. Thẩm quyền cấp phép
1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cấp phép đối với:
a) Triển lãm, thi, liên hoan ảnh tại Việt Nam có quy mô toàn ngành do các
cơ quan Trung ương tổ chức.
b) Triển lãm, thi, liên hoan ảnh tại Việt Nam do tổ chức quốc tế; tổ chức
nước ngoài hoặc nhiều nước phối hợp mang danh nghĩa đại diện cho một hoặc
nhiều quốc gia.
c) Triển lãm, thi, liên hoan ảnh, đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam do
tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức.
d) Hoạt động đưa ảnh từ Việt Nam đi triển lãm, thi, liên hoan tại nước
ngoài do các cơ quan Trung ương thực hiện.
e) Hoạt động đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm, thi, liên hoan
mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép đối với:
a) Triển lãm ảnh tại địa phương do cá nhân, nhóm cá nhân người Việt
Nam hoặc người nước ngoài tổ chức.
b) Triển lãm, thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan trung ương, tổ
chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
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c) Hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm, thi, liên hoan tại nước
ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan,
tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện.”.
2.3. Điều 6 Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định
số 29/2000/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 6. Thủ tục đề nghị cấp phép
1. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam
Cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến
cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 5 Quy chế hoạt động nhiếp
ảnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT.
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam (Mẫu 16)
hoặc công văn, công hàm;
- Danh sách tác phẩm dự kiến triển lãm (ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm,
chất liệu, kích thước, số lượng);
- Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến triển lãm (ảnh mẫu in trên giấy ảnh kích
thước nhỏ nhất 9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu
(đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực
tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua
đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.
b) Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến khai mạc triển lãm ít nhất là
bảy (07) ngày làm việc.
2. Thủ tục đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại
Việt Nam
Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại
Việt Nam nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến cơ
quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại Điều 5 Quy chế hoạt động nhiếp ảnh
ban hành kèm theo Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT.
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị được tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt
Nam (Mẫu 17);
- Dự thảo thông báo thể lệ cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh (ghi rõ
mục đích, phạm vi, thời gian tổ chức, đối tượng tham dự, nội dung thi/liên
hoan/đại hội; giải thưởng (nếu có) và các thông tin chi tiết khác của cuộc thi/liên
hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh).
b) Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến phát động, công bố chính thức
về cuộc thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh ít nhất là bảy (07) ngày làm việc.
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3. Thủ tục đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự
triển lãm/ thi liên hoan ảnh
Cá nhân, cơ quan, tổ chức muốn đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự
triển lãm/thi/liên hoan ảnh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01)
bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định
tại Điều 5 Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định số
29/2000/QĐ-BVHTT.
a) Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển
lãm/thi/liên hoan (Mẫu 18);
- Danh sách tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (ghi rõ tên tác giả, tên
tác phẩm, chất liệu, kích thước, số lượng);
- Ảnh mẫu tác phẩm dự kiến đưa ra nước ngoài (kích thước nhỏ nhất
9x12cm, ảnh mẫu phải đúng với ảnh gốc về nội dung, chú thích);
- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu
(đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực
tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua
đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.
- Giấy mời của phía nước ngoài, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa
hai bên.
b) Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày dự kiến gửi ảnh đi ít nhất là bảy (07) ngày
làm việc.
4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài
chính tại thời điểm đề nghị cấp phép.”.
2.4. Điều 7 Quy chế hoạt động nhiếp ảnh ban hành kèm theo Quyết định
số 29/2000/QĐ-BVHTT được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 7. Thời hạn cấp phép
1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch chịu trách nhiệm cấp phép theo thẩm quyền quy định tại Điều 5 này.
Thời hạn cấp giấy phép là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
2. Giấy phép đưa ảnh đi triển lãm, dự thi, liên hoan tại nước ngoài là cơ sở
làm thủ tục hải quan.”.
3. Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT
3.1. Cụm từ “Vụ Mỹ thuật” quy định trong Quyết định số 05/2000/QĐBVHTT và Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ
thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT được thay bằng
“Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm”.
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3.2. Điều 13 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
(phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT được
sửa đổi, bổ sung tại khoản d như sau:
"d. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng
phần mỹ thuật
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp hai (02) bộ hồ sơ bằng cách
gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và
Triển lãm hoặc Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch n¬i cã c«ng tr×nh xin phÐp x©y
dùng theo quy định tại điểm c Điều 13 Quy chế này.
Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mẫu
số 1 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hàn kèm theo
Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT);
- Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ
thuật;
- Hồ sơ dự án được duyệt;
- Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18 cm) và bản
vẽ phương án thiết kế.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét hồ sơ, cấp phép. Thời hạn
cấp giấy phép là hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch xem xét hồ sơ, cấp phép. Thời hạn cấp giấy
phép là mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp
không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Giấy phép thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng có hiệu lực trong thời
gian mười hai (12) tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên mà không thực hiện
chủ đầu tư phải xin cấp lại.".
3.3. Điều 15 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
(phần mỹ thuật) ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT được
sửa đổi, bổ sung tại các khoản b, c, d và e như sau:
“b. Cơ quan thẩm định dự toán phần mỹ thuật (chỉ ứng dụng với nguồn
vốn ngân sách nhà nước):
- Dự toán kinh phí phần mỹ thuật lớn hơn 7 tỷ đồng phải được Hội đồng
liên ngành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm định (giúp việc cho
Hội đồng có các chuyên viên thẩm định);
- Dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới 7 tỷ đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch (giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì) thẩm định (giúp
Cục trưởng có các chuyên viên thẩm định);
- C«ng tr×nh cã dù to¸n kinh phÝ phÇn mü thuËt díi 300 triÖu ®ång do Së
V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch thÈm ®Þnh.
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c. Tổ chức, cá nhân đề nghị thÈm ®Þnh dù to¸n phÇn mü thuËt tîng ®µi,
tranh hoµnh tr¸ng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ sơ
đề nghị cấp phép xây dựng tượng đài tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) đến Cục
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (®èi víi dù to¸n kinh phÝ tõ 7 tû ®ång trë lªn
và dự toán kinh phí dưới 7 tỷ đồng); nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
hai (02) bộ hồ sơ đề nghị cấp phép đến Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch n¬i cã
c«ng tr×nh đề nghị thÈm ®Þnh (®èi víi dù to¸n kinh phÝ díi 300 triÖu ®ång). Hồ
sơ gồm:
- Công văn đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật của chủ đầu tư dự án;
- Dù to¸n kinh phÝ do t¸c gi¶ hoÆc kÕt hîp gi÷a t¸c gi¶ víi ®¬n vÞ thÓ hiÖn
lËp;
- QuyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n (nÕu cã).
d. Kết thúc thẩm định:
- Cơ quan thẩm định phải trả kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề
nghị thẩm định;
- Cơ quan thẩm định dự toán phần mỹ thuật phải chịu trách nhiệm trước
chủ đầu tư và pháp luật về kết quả công việc do mình thực hiện.
e. Thời hạn thẩm định là hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình từ 7 tỷ đồng trở lên); mười lăm (15) ngày
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình dưới 7 tỷ đồng) và
bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với công trình díi
300 triÖu ®ång). Trường hợp không thẩm định, cơ quan có thẩm quyền phải trả
lời bằng văn bản nêu rõ lý do.”.
4. Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL
4.1. Điều 12 Quy chế tổ chức trại sáng tác điều khắc ban hành kèm theo
Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
Tổ chức, cá nhân đề nghị cÊp giÊy phÐp tæ chøc tr¹i s¸ng t¸c ®iªu kh¾c
quèc tÕ, tr¹i ®iªu kh¾c quèc gia nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai
(02) bộ hồ sơ đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; đề nghị cÊp giÊy phÐp
tæ chøc tr¹i s¸ng t¸c ®iªu kh¾c trong níc do tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®Þa ph¬ng
tæ chøc t¹i ®Þa ph¬ng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ
sơ đến Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lịch n¬i tæ chøc tr¹i. Hồ sơ gồm:
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu 19);
2. §Ò ¸n, thiÕt kÕ quy ho¹ch tæng thÓ n¬i trng bµy vên tîng ®îc c¬
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
Nội dung Đề án bao gồm:
- Tên Đề án, đơn vị tổ chức;
- Mục đích, ý nghĩa, tính chất và hiệu quả của đề án;
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- Thời gian, địa điểm tổ chức trại;
- Địa điểm trưng bày tác phẩm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng;
- Nguồn vốn đầu tư, tổng mức đầu tư;
- Quy mô tổ chức trại: Số lượng tác giả, tác phẩm;
- Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm;
- Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng
tác phẩm;
- Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.
3. Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của Chủ đầu tư.”.
4.2. Điều 13 Quy chế tổ chức trại sáng tác điều khắc ban hành kèm theo
Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 1 và
2 như sau:
"1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xem xét, thẩm định hồ sơ, cấp
phép. Thời hạn cấp giấy phép là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ
sơ hợp lệ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm cấp giấy phép.
Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
2. Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lịch n¬i tæ chøc tr¹i xem xét, thẩm định hồ
sơ, cấp phép. Thời hạn cấp giấy phép là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận
đủ hồ sơ hợp lệ, Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lịch n¬i tæ chøc tr¹i có trách nhiệm
cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ
lý do.".
IV. Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm
1. Thông tư số 36/2002/TT-BVHTT
1.1. Mục II được bổ sung các điểm c và d tại khoản 5 như sau:
“c) Tổ chức, cá nhân có văn hóa phẩm đề nghị cấp phép nhập khẩu, nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ;
d) Giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm có thời hạn trong ba mươi (30)
ngày.”.
1.2. Bỏ cụm từ “Ý kiến của cơ quan chủ quản” trong mẫu Đơn xin cấp
phép nhập khẩu văn hóa phẩm (BM.Đ) (Mẫu 20).
V. Văn hóa cơ sở
1. Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT
1.1. Điều 5 Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn
hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐBVHTT được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 2 và 3 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, gồm:
a) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;
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b) Biên bản họp bình xét ở khu dân cư kèm theo danh sách những gia đình
được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (có từ 50% trở lên số
người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu
điện.
3. Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn
hóa” hàng năm. Thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.”.
1.2. Điều 9 Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn
hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐBVHTT được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 2 và 3 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị công nhận hoặc công nhận lại danh hiệu “Làng văn
hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, gồm:
a) Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
b) Báo cáo thành tích ba (03) năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu
“Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn.
Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu
điện.
3. Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ
dân phố văn hóa”, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với cơ quan thi đuakhen thưởng huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trình Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ra quyết định công nhận hoặc
công nhận lại kèm theo giấy chứng nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân
phố văn hóa” theo định kỳ ba (03) năm một lần (kể từ thời gian đăng ký xây
dựng hoặc được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”).
Thời gian giải quyết năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”.
VI. Hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch văn hoá công cộng
1. Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL
1.1. Bổ sung Điều 4a như sau:
“Điều 4a. Thủ tục cấp giấy phép trình diễn thời trang
Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức trình diễn thời trang nộp trực tiếp hoặc
gửi qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến cơ quan
nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế hoạt động văn
hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số
103/2009/NĐ-CP.
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Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang (Mẫu 21).
- Ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời
trang.”.
1.2. Bổ sung Điều 6a như sau:
“Điều 6a. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội
Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường
bưu điện một (01) đơn đề nghị cấp giấy phép đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là ba mươi (30)
ngày làm việc (Mẫu 22).”.
1.3. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 như sau:
“1. Người xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường nộp trực tiếp hoặc gửi
qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đến Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch; xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke nộp trực tiếp hoặc gửi
qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đến Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện theo phân cấp
của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”.
1.4. Bỏ cụm từ “Tên, biển hiệu của vũ trường (nếu có)” trong “Mẫu số 3
đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường” (Mẫu 23).
1.5. Bỏ các cụm từ “Gia hạn lần 1, gia hạn lần 2” và “Tên, biển hiệu
kinh doanh” trong “Mẫu số 4 giấy phép kinh doanh vũ trường” (Mẫu 24).
1.6. Bỏ các cụm từ “Gia hạn” và “Giấy phép này có giá trị đến hết ngày...
tháng... năm...” trong “Mẫu số 5 giấy phép kinh doanh karaoke” (Mẫu 25).
VII. Du lịch
1. Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL
1.1. Mục VI được sửa đổi, bổ sung tại điểm 4.3. như sau:
“4.3. Các cơ sở mua sắm du lịch, ăn uống du lịch gửi một (01) bộ hồ sơ đề
nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đến Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch.”.
1.2. Mục VI được sửa đổi, bổ sung tại điểm 5.2. như sau:
“5.2. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển
hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi một (01)
bộ hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và
ra quyết định cấp lại biển hiệu.”.
1.3. Bỏ nội dung “Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận
cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền” tại điểm d khoản 1 Mục III.
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1.4. Sửa đổi phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TTBVHTTDL về Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Mẫu 26).
2. Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL
2.1. Mục I được sửa đổi, bổ sung tại các khoản 1 và 2 như sau:
"1. Cấp, đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
a) Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hai (02) bộ hồ
sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về
du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo
quy định tại Điều 48 Luật Du lịch.
Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện
theo Mẫu 27 Thông tư này; phương án kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện
theo Mẫu 28 Thông tư này; giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo
quy định tại Phụ lục số 3 Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL.
b) Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi một trong
các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch, doanh nghiệp gửi trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh
doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương;
Hồ sơ và thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo
quy định tại Điều 49 Luật Du lịch.
Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thực hiện theo
Mẫu 27 Thông tư này.
Các giấy tờ liên quan được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Luật Du
lịch bao gồm các giấy tờ sau: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, thông báo của ngân hàng về thay đổi liên quan đến các nội dung quy
định tại khoản 1 Điều 49 Luật Du lịch.
2. Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
a) Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đơn đề nghị
cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế kèm theo bản sao hợp lệ giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đến Tổng cục Du lịch trong
trường hợp giấy phép bị mất, cháy, tiêu hủy hoặc bị rách, nát.
b) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề
nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại điểm a khoản này, Tổng cục Du lịch
xem xét, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.".
2.2. Mục III được bổ sung khoản 5a như sau:
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"5a. Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên nộp trực tiếp hoặc gửi qua
đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến một trong các Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch trên toàn quốc.".
2.3. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số
89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế (Mẫu 27).
2.4. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số
89/2008/TT-BHVHTTDL về Phương án kinh doanh lữ hành (Mẫu 28).
2.5. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư số
89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh/văn
phòng đại diện (Mẫu 29).
2.6. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 8 ban hành kèm theo Thông tư số
89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy
phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện (Mẫu 30).
2.7. Sửa đổi, bổ sung phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số
89/2008/TT-BVHTTDL về Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du
lịch (Mẫu 31).
Điều 3. Trong toàn bộ các văn bản quy định tại các khoản I.1, II.1, II.2,
II.3, II.4, III.1, III.2, III.3, IV.1, V.1 Điều 1 Thông tư này, các cụm từ “Bộ Văn
hoá-Thông tin”, “Sở Văn hoá-Thông tin”, “cơ quan Văn hóa-Thông tin” được
thay bằng “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, “Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch”, “cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch”.
Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 7 năm 2011.
Điều 5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CCHC, H (200).
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