B ộ VÃN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH

Số: /fé£ỹ/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày s/H tháng

năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v ề việc đính chính Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị
và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
B ộ TRƯỞNG B ộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính
phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐCP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
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;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính Điều ỉ của Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL ngày
03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch quy định
về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn
Patin như sau:
“Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2018”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể
thao, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư
số 20/2018/TT-BVHTTDL chịu trách nhiệm thi hành Quyết định n ày ./^
Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Thủ tưóng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quôc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, ƯBND các tình, thành phô trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; cổ n g thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sỏ' dữ liệu
quốc gia về pháp luật; cổ n g thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưỏng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đon vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đon vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sờ VHTT, Sờ VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong;
- Liên đoàn, Hỉệp hội thể thao quốc gia;
-

