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Oc 1p - Tir do - Hnh phñc

S&'I'U? /QD-BVHTTDL
Ha NÔI, ngày ° thángfI nrn 2018

vATrr{Ao&D UCH-1. rjEN GJM,
CONG \N D
...

Ngy ./ 1thri....hInm 2OO1.

QUYET JJ!NH
V viêc cong bO thu ttic hânh chinh dtrçrc s&a dOi, b sung
trong linh v1rc van hóa thuc phm vi chfrc nãng
quán 1 cüa B Vãnhóa, The thao và Dii lich
BQ TRU'NG BO VAN HOA, THE THAO VA. DU LICH

Can c1r Nghj djnh so 79/2017/ND-CP ngây 17 tháng 7 näm 2017 cia
ChInh phñ quy djnh chrc näng, nhini v1i, quyên han và ca cu to chüc cüa
B Van hóa, Th thao và Du lich;
Can th Ngh djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nm 2010 ca
ChInh phü ye kiêrn soát thñ tiic hânh chInh và Nghj dinh sO 92/2017/ND-CP
ngày 07 tháng 8 nain 2017 cia Chffihphü sàa dôi, bO sung rnct s diu cüa các
Nghj djnh lien quandên kiêrn soát thñ tiic hnh chInh;
Xét dê nghj cüa Cic tru&ng Ciic Di san van hóa và Chánh Van phông Bô,
QUYET DJNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay thfi tiic hành chInh duot sira ci,
b sung trong lTnh viic van hóa thuOc phm vi chirc nang quàn Ia Bô Van boa,
Th thao và Du lich.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tir ngày k ban hânh.
Các thñ ti1c hành chInh trong linh v11c di san van hóa cp tinh có s thir tu
6, 9, 13, 14 tai diem Al rniic A phân II ban hãnh kern theo Quyt dinh s
4597/QD-BVHTTDL rigày 27 tháng 12 nãm 2016 cfia Bö tru0ng Bô Van hoá,
The thao Va Du flch v vic cong bO thu tic hành chInh chuân hóa narn 2016
thuc pham vi chirc nãng quãn 1 cOa B Van hóa, The thao vâ Du lich hêt hiêu
luc thi hãnh kê tr ngày k ban hânh.
Diu 3. Chánh Van phông B, V tru0ng Vi Pháp ch B, Ca quan, Thñ
tru&ng các Tong ci1c, Ci:ic, Vii vâ các doTi vj có lien quan chiu trách nhiêrn thi
hành Quyêt djnh nay.!.
Nol ti/lan:
- Nhu Diéu 3;
- Van phông ChInh phO (Cic KSTTHC);
- Các ca quan, don vi thuc B;
- Trung tarn CNTT('dê dàag raE);
- Các S& VHTTDL, S& VHTT;
- Luu: VT, DSVH, CT.69.

BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tii do - Hinh phüc

THIJ TVC 1JAN11 GlENn DTJ(C SUA DOT, BO SUNG
TRONG LINTI VUt VAN HOA TEDJOC PIJAM VT CHU'C NANG
QUAN LY C(JA BQ VAN HOA, m 'raLko vA DV UQI
(Ban hành theo Quye't djnh so' '1/QD-BVHTTDL ngàyO tháng 4.4 nám 2018
cña B5 tru'&ng Bô Van hoá, The thao và Du ljch,)

PHAN I. DANH MIJC THU TUC 1JAN11 CIIINEI
Danh mic thu tiic hành chInh irçrc sfra i, bô sung thuc phm vi chfrc
náng quãn I ella B Van hóa, The thao và Du ljch
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PH&N II.
NQI DUNG CU THE CUA TiYNG THU TVC HANH CHfNLI
THUQC PH4M VI Cii(fC NANG QUAN L
CUA BQ VAN HOA,'THE THAO VA DU L!CH
A. Thu tue hành chInh cp tmnh
I. Linhvircvãnhóa
.,
X
1. Thu tic cap chirng chi hanh nghe mua ban di vt, co vt, bao vt
quôc gia
* TrInh t.r thuc hiên:
- Chü cira hang mua ban di vet, c 4t, bão vt qu& gia gui 01 b h so
nghj cap chimg chi den Sâ Van boa, The thao và Du ljch.
- Trong thai gian 30 ngày, k tir ngày nh3n dñ h so hgp 1, Giám dc SO'
Van hóa, The thao và Du ljch xét cap chi'rng chi. TruO'ng hop tü chôl phài nêu rO
1 do bang van ban.
Cách th'trc th?c hin: Np trirc tip ho.c giri qua duOng buu din.
* Thành phân, luqng h so:
- Thnh ph.n h so:
(1) Dun d nghj cp chCrng chi hành ngh mua ban di v.t, c 4t, báo 4t
quôc gia (Mâu Phii liic IV ban hành kern theo Nghj djnh
01/2012/ND-CP
ngày 04 thárig 01 nm 2012 cüa ChInh phñ);
(2) Ban sao hcip pháp các van b.ng chuyên mon có lien quan;
(3) So yu 1 lch có xác nhn cüa Uy ban nhân dan xã, phtthng, thj trn noi
cutrii.
- S hrçmg h so: 01 (be).
* ThO'i hn giâi quy&: Trong thO'i hn 30 ngày, k tü ngày nhn dñ h so hqp
1, Giám dôc SO' Van hóa, The thao và Du ljch xét cap chfrng chi. TruO'ng hop
chôi phãi nêu rô 1 do bang van ban.
* Di tuçmg thi..rc hin thu tuc hành chInh: Ca nhân, M chirc.
* Co quan giái quyt thñ tic hành chInh: SO' Van hóa, Th thao và Du ljch.
* Kt qua thçrc hin thu tic hành chInh: Chüng chi hânh ngh.
* PhI, i phi: Không.
* Ten mu dun, mâu to' khai:
Dan d nghj cp ch(rng chi hânh ngh mua ban di 4t, c 4t, bâo 4t quc
gia (Mâu Phi,i liic IV ban hânh kern theo Nghj djnh s 01/2012/ND-CP ngày 04
tháng 01 nàm 2012 ci:ia ChInh phü).
* Yêu cu, diu kin thuc hin thu
hành chInh:
P
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(1) Co trInh do di hQc tr& len thu5c m5t trong các chuyên ngành dào tgo v
di san van hóa, ljch si (kháo cô hQc, van hOa hQc,), m9 thut, Han Nôm, dan tôc
hoc, cô nhán hQc, cO sinh vt hQc 'dng vat, thuv vçt,), dja cMt, hoäc là thành
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viên cza td chic xd hç5i - ngh nghip lien quan dIn các chuyên ngành dào kb
nêu trên và dä thz.cc hin hogt dç5ng suii tarn cô v ç t*.
(2) Không dang trong thà'i gian bj cm hành ngh hoc lam cong vic lien
quan den di san vn hóa theo quyêt djnh cüa tôa an, không dang bj truy thu trách
nhim hInh s'tr, không dang trong thri gian bj quãn chê h'mh sr hoc quân ch
hành chmnh;
(3) Can b, cong chüc, viên chrc dang cong tác trong ngãnh di san vn hóa
không dugc phép m& cüa hang mua ban di vet, cô v.t, bâo vt quc gia.
* Can cü pháp 1 cüa thu t1ic hanh chInh:
- Lut di san van hóa so 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 nãm 2001. Co hiu
1irc tr ngày 0]. tháng 01 näm 2002;
- Lu.t sira di, b sung mt so diu cüa Lut di san van hóa s
32/2009/QH12 ngày 18/6/2009.. Co hiu 1c tüngày 01 tháng 01 näm 2010;
- Nghj djnh so 98/2010/ND-CP ngày 21 tháng 9 näm 2010 cüa ChInh phü quy
dnh chi tiêt thi hânh mt so diêu c1ia Lust di san van hóa và Lust sia di, b sung
mt so diêu cüa Lust di san van hóa. Co hiu 1rc tir ngày 06 tháng 11 nàm 2010;
- Nghj djnh so 01/2012/ND-CP ngày 04 tháng 01 nàm 2012 cia ChInh phü
sàa dôi, bô sung, thay the ho.c bãi bó, hay bó các quy djnh có lien quaii dn thu
tçic hành chInh thuc chüc nàng qu5n l cüa B Van hóa, The thao và Du lich.
Co hiu 1irc tü ngày 27 tháng 02 nam 2012;
- Thông tu sO 07/2004/TT-BVHTT ngày 19 tháng 02 nám 2004 cüa Bô
Van hóa - Thông tin hung dan trInh tr, thu t1ic dàng k5' di 4t, cô vat, bâo vat
quôc gia. Co hiu 1Vc tü ngây 17 tháng 3 nàrn 2004;
- Nghj djnh so 142/2018/ND-CP ngày 09 tháng 10 närn 2018 cia ChInh
phz tha dói rnç3t so quy dfnh ye diêu kin dáu tu kinh doanh thu5c phgm vi quán
l3 nhà nithc cza Bç3 Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu ly'c tf ngày 09 tháng
10 náin 2018*.

* Phâ'n in nghiêng là ni dung dU'QC tha dli, bô sung
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TEN C0 QUAN, TO CHTJ'C
BE NGII! CAP PHEP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phác
ngày

tháng

näm

BON BE NGH
Cp chfrng ch hành ngh mua ban di vt, c vt, bão vt quc gia
KInE gui: Giám dc S& Van hóa, Th thao và Du ljch tinh, thành ph
1. Ten t chüc/cá nhân d nghj (vilt ch12 in hoa):
- Ngày tháng näm sinh (ã'oi vó'i cá nhán):
- Ncii sinh (dôi vâi cá nhdn):
- Chuing minh thu nhân dan (doi vó'i cá nhán): So
Ncii cap
Ngày cap
- Dja chi (nci thwàng trz dôi vó'i cá nhân):
-Dintho.i:
2. Ngithi dai din theo pháp 1ut (ä'ôi vái to chzc):
- H9 và ten (viêt chü in hoa):
Diên thoai:
- Chüc vu:
3. (Nêu chi tit ye trInh d chuyên môn, nghip vii Va kinhnghim lien quan
tth di vet, cô 4t, báo 4t quôc gia cüa to chrc/cá nhân dê nghj cap ch'irng chi).
4. Can ccr quy djnh cüa pháp luât ye di san van hóa, tran tr9ng dê nghj
Giám dôc S& Van hóa, The tha0 và Du ljch tinh, thãnh phO ... cap chirng chi
hành nghê mua ban di 4t, cô 4t, báo v.t quôc gia cho.... (ten tO chjc/cá nhân
dé nghj cap giáyphép).
5. Cam kêt: Chju trách nEim ye tInh chInh xác cüa ni dung kê khai trong
dcm và së hành nghê mua ban di vet, cO 4t, bão 4t quOc gia theo ding quy djnh
cüa pháp 1u.t sau khi ducic cap chüng chi./.
TO CH(TC/CA NIIAN E NGIIT CAP CH15G ciii
Kj, dóng du, ghi rö hQ ten (di v6i t chz-c)
Kj, ghi rö hQ ten (dOi vái cá nhán)
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2. Thu tiic cp Giy chfrng nhn dü diêu kin kinh doanh giám djnh cô vt
* TrInh ti thc hiên:
- Ca s& kinh doanh giám djnh c vt np trrc tip hoc gui qua dithng buii
din 01 b ho so den Giám doe S& Van hóa, The thao và Du ljch hoc Giám dOe
S& Van boa và The thao ncri co s& kinh doanh giám djnh có tni s& trên dia bàn.
- Trong th&i han 15 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh,
Giám doe S& Van hóa, The thao và Du ljeh hoc Giám doe S& Van hóa và The
thao có trách nhim xem xét, quyêt djnh cap Giây chirng nhan dü diêu kin kinh
doanh giám djnh cô vat, dOng thai báo cáoB tnr&ng B Vn hóa, The thao va
Du ljch. Tnthng hqp tü chôi, phâi trã. Ru bang van bàn và nêu rô ly do.
* Cách thirc thtrc hin: Np trirQ tip hoc g1ri qua dtthng bmi din.
* Thành phn, s lucung h so:
- Thànhphán h sc*:
(1) Don d nghj theo Mu s 01 tai Phi 1c ban hành kern theo Nghj djnh
so 61/2016/ND-CPngày 01 thng 7 näm 2016 ci1a ChInh phü; \i
(2) Bàn sao quy& djnh thành 1p hoc giy chmg nhan däng k doanh
nghip hoc giây chüng nhn dáng k kinh doanh có giá trj pháp l; ,(3) Danh sách kern theo l lich khoa h9c theo Mu s 02 tai Phit luc ban
hành kern theo Nghj djnh so 61120161ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa
ChInh phü và ban sao vn bng, chirng chi cüa các chuyên gia;
(4) Bàn sao quyk djnh tuyn diing hoc hcip dng lao dng giva co su kinh
doanh giám djnh CO 4t và các chuyên gia;
(5) Danh miic trang thit bj, phuong tin d th1ic hin giám dinE;
- S 1ugngh so: 01 bO.
* Thi han giãi quyk: Trong thui han 15 ngày lam vic, kê tü ngày nhan dñ
ho so theo quy djnh, Giám doe S& Van hóa, The thao và,Du lich hoc Giám dOc
Sâ Van hóa và The thao có trách nhim xem xét, quyêt djnh cap Giây chirng
nhan dü diêu kin kinh doanh giám djnh cô vat, dông thôi báo cáo B tru&ng Bô
Vàs hóa, The thao và Du ljch. Trung hgp t chôi phãi trà lôi bang van bàn và
neuroldo.
* DM tuçing thirc hin thñ t11c hành chInh: To chi'rc.
* Co quan giâi quyt thu tue hành chInh: Sâ Van hóa, Th thao và Du
lichlSô' Van hóa và The thao.
* Kt qua thre hin thu tic hành chinh: Giy chung nhan dü diu kiên kinh
doanh giárn djnh cô vat.
* PhI, l phi: KhOng.
* Ten mâu don, mâu Ru khai:
- Dan d nghj cp Giây chImg nhan dü diêu kin kinh doanh giám djrth c vat
(Mu so 01 ti Phti lc ban hành kern theo Nghj djnh sO 61/20161ND-CP ngày
01 tháng 7 nãm 2016 cüa Chinh phü).
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- L ljch khoa h90 cüa chuyên gia giám djnh c vt (Mu s 02 tai Phi
1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 61/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm
2016 cüa ChInh phü).
* Yêu ccu, diu kin thwc hin thi tuc hành chInh*:
Cci sâ kinh doanh giám djnh c v.t phãi bão darn the diu kin sau:
1. Co trang thi& bj, phucing tin thc hin giám dnh phü hcip vói linh virc
dã dàng k.
2. Co It nht 03 chuyên gia giám djnh c 4t v cáo chuyên ngành theo
hung dan cüa B Vn boa, The thao và Du ljch.
* Cn cü pháp 1 cüa thu tc hành chInh:
- Lust di san van boa s 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 nãm 2001. Co hiu
1irc t'r ngày 01 thng 01 närn 2002.
- Lu.t s1ra di, b sung mt s diu cüa Lut di san vn hóa s 32/2009/QH12
ngày 18 tháng 6 nàm 2009. Co hiu 11!c tü ngày 01 tháng 01 nm 2010.
- Nghj djnh s 61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 ci:ia ChInh phñ
quy djnh diêu kin kinh doanh giárn djnh Co 4t và hânh nghê bào quân, tu bô,
phiic hôi di tIch ljch sir - vn boa, danh lam thàng cãnh. Co hiu 1irc tir ngày 01
tháng7näm2016.
- Nghj djnh so 142/2018/ND-GP ngày 09 tháng 10 nám 2018 cza ChInh
phi sz-a dOi mç3t sO quy djnh ye diêu kin dáu tw kinh doanh thu5c phqm vi
quán l nhà nithc cia B3 Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu ltc tz' ngày
09 tháng 10 nàm 2018*.

* Phcn in nghieng là n5i dung ducic tha ddi, bO' sung
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Musé01
TENC€SKINHDOANEI
GJAM B!NH cO VT

CQNG HOA xA HQI Cull NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hinh phiic
ngày ... tháng ......nám.

BU

BON BE NGHT CAP GIAY CH1JNG NILN
rnEu KIN KINH DOANTI GIAM B!NH CO VAT

KInh gfri: S& Van boa, Th thao và Du flch.....ISa Van hóa và Th thao
1. Ten co' s& kinh doanh giám djnh c vt (vit bang chft in hoa)
-Diachi:
-Diênthoi:
- Quyêt djnh thành 1p (so, ngày, tháng, nãm quyêt djnh) hoc Giây chüng
nhan däng k doanh nghipho.c Giây chi'rng nhn däng k kinh doanh (so, ngày
cap, ncii cap)
2. Ngu'ô'i di din theo pháp Iut:
- H9 và ten (viêt bang chft in hoa):
-Nàmsinh:
- Chüc danh:
- Giây CMND hoc M so djnh danh Ca nhân: So ... ngày cap.../...I....
no'icâp
Can cir diêu kin kinh doanh giám djnh Co 4t quy djnh tai Nghj dnh so
61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cüa ChInh phü quy djnh diu kien
kinh doanh giárn djnh cô 4t và hnh nghê báo quán, tu bô, phçic hôi di tIch lich
sir-van hóa, danh lam thàng cãnh,
(ten Co sâ giám djnh cô 4t) trân trong de
nghj S& Van boa, The thao và Du ljch.....IS& Van hóa và The thao
xem xét
cap Giây chimg nhn dü diêu kin kinh doanh giám djnh cô v.t.
3. Ho so' gui kern:

4. Cam kêt:
- Chu trách nhirn ye tInh chInh xác, trung thc cüa ni dung ho so dê ngh
cap Giây chcing nhn dü diêu kin kinh doanh giám djnh cô vat;
- Thrc hin cuing các quy djnh t?i Nghj djnh so 61/2016/ND-CP ngày 01
tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phi:i quy djnh diêu kin kinh doanh giám djnh cô
vt và hành nghê bão quãn, tu bô, phiic hôi di tIch ljch sU-vàn hóa, danh lam
thäng cânh và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan.
DAI DIN Co s( JUN11 DOANH
GIAM BJNEI CO VIT
(kj5 ten, dóng du và ghi r6 hQ, ten, chz.c vy ngzr&i Ic
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Mu s 02
TEN CO SO KINH DOANH CONG HOA xA HQI CffEJ NGHIA VIT NAM
DçIc 1p - Tr do - Hnh phüc
GL&M OINH CO VLT
ngày ... tháng ......näm
LY LICH KHOA HQC
CUA CIIUYEN GIA GIAM D!NTI cO VJLT

1. Thông tin cá nhân:
. Näm sinh:
; Giói tInh:..
- Ho và ten:
- Gi.y CMND hoc Ma s djnh danh cá nhn: S&.. ngày cp..../.../....noi .cp..
-Dachi:
; E-mail:
- Diên thoai:
.; Fax:
2. Hçc ham, hçc vj:
- H9C ham (giáo suP, phó giáo su):
- H9c vi (tin sT, thc sT, cir nh5.n....................).
3. Qua trInh cong tác:
.dn näm
. (lam viêc & dâu):
- Tü näm
- Ti'x näm
.dn näm
. (lam viec & dau):
4. Kinh nghim chuyên mOn v giám djnh c vt:
a) Kinh nghim hot dng trong lTnh vrc giám djnh ct vat:
b) Mt s cong trInhJdr an dã thirc hin lien quan dn giám ctjnh c 4t
5. Cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung th?c cüa ni dung khai;
- Thirc hin dñng các quy djnh t.i Nghj djnh s 61/2016/ND-CP ngày 01
tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh giám dnh cô
4t và hành nghê báo quàn, tu bô, ph1ic hôi di tIch ljch sü-v.n hóa, danh lam
thang cânh và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan.

DAI DIN CO S KINH DOANH
GL4LM DINEI CO VJAT
(K ten, dóng dá'u và ghi rö hQ, ten,
chzc vy ngitài /g)

ngày .... tháng ......nám......
NGII KHAJ
(k, ghi rö hQ ten)

3. Thu tiic cAp GiAy churng nhn dii diu kin hành ngh tu b di tich
* TrInh tr thuc hiên:
- T chirc d nghj c.p Gi.y chimg nhn hành ngh np tric tip hoc gi'ri
qua &rông buu din 01 b ho so den Giám dôc S& Van hóa, The thao và Du ljch
ho.c Giám dôc Si Van hóa và The thao noi to chüc hnh nghê tu bô di tich có
tru s& trên dia bàn.
- Trong thii han 05 ngày lam vic, k tir ngày nhn duqc h so theo quy
djnh, Giám doe Si Van hóa, The thao và Du ljch hoc Giám doe Si Van hóa và
The thao có trách nhim kiêm tra và. yêu câu bô sung ho so nêu thiêu ho.c
không hcrp 1.
- Trong thèi h.n 10 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so hçip l, Giám
doe Si Van hóa, The thao,và Du ljch hoc Giám doe SO V.n hóa và The thao có
trách nhirn xem xét, quyêt djnh cap Giây chirng nhn hành nghê, dOng thii báo
cáo B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch. Truông hçip tü chôi, phài trà
Ru bang van bàn và nêu rö 1 do.
* Cách thüc thirc hin: Np tr1re tip hoie gfxi qua di.thng bu'u din.
* Thành phn, s lucmg h so:
- Thành phn hè so:
(1) Dcm d nghj theo Mu s 08 tai Phii 1iic ban hành kern theo Nghj dinh
so 61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nm 2016 ciia ChInh phü;
(2) Danh sách nguYi ducic cAp Chüng chi hành ngh kern theo bàn sao
Chi'rng chi hãnh nghê:
- Co It nh& 01 ngztài thrcrc cá'p Ch&ng clii hành ngh lcp quy hogch tu
bó di tIch.
- Co It nh& 01 ngzthi dup'c c4p Chi'tng clii' hành ngJi lçp d' an tu M di
tIch, báo cáo kinh tê - k9 thuát tu bó di tIch, thiêt kê tu ho di tIch.
- Co It nhá't 01 ngzthi dwcrc c4p chth'zg clii hành ngh thi cong tu bd di tIch.
- Co It nh& 01 ngzthi dwçic cd'p C'hth'zg chi hành ngJ'z giám sat thi cOng tu
hO di tIch*.
(3) Bàn sao Quyt djnh thành 1p hoc GiAy chirng thin dàng k doanh
nghip hoc Giây däng k kinh doanh.
-Sc1ucunghèso: 01b.
* Thô'i han giài quy&:
- Trong thui han 05 ngày lam vic, kê tr ngày nhn duqc h so theo quy
djnh, Giám doe Sâ Van hóa, The thao và Du ljch hoàc Giám dOe S& Van hóa và
Th thao có trách nhim kim tra và yêu câu bO sung hO so neu thieu hoc
khonghcrpI.
- Trong thoi han 10 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hgp l, Giám
dc Sä Van hóa, Th thao và Du ljch hoie Giám doe S& Van hóa và The thao có
trách nhim xem xét, quyet djnh cap Giây chimg nhn hành nghe, dông thi báo
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cáo B triiàng B Van hóa, The thao và Du ljch. Trung hçTp tir chôi, phái trà
Ru bang van bàn và nêu rô l' do.
* Di tucing thirc hin thu tiic hành chInh: T chüc.
* Ccu quan giãi quy& thu tuc hành chInh: Sà Van hóa, Th thao và Du
ljchlSà Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thñ t1ic hành chInh: Giy chüng nhn hành ngh tu b
di tIch.
* PhI, l phi: Không.
* Ten mâu dcm, mu tu khai:
Dcun d nghj c.p Giy chuing nhn âü diu kin hânh ngh bâo quãn, tu b&
phc hôi di tIch (Mu so 08 tai Phi hic ban hành kern theo Nghj djnh so
61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 11am 2016 cüa ChInh phü).
* Yêu cu, diu kin thuc hin thu tic hnh chInh:
Giy chi'rng nhn dü diu kin hành ngh tu b di tIch (sau day gi chung là
Giây chüng nhn hành nghê) ctuçic cap cho to chüc khi dáp üng dü các diêu kin
quy djnh dôi vâi tüng truông hçip cii the sau:
1. Giy chüng nhn hành ngh 1p quy hoch tu b di tich:
a) Di.rçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut;
b) Co dü diu kin hành ngh thit k quy hoach xây drng theo quy djnh
pháp 1u.t ye xây dirng;
c). Co It nMt 01 ngithi thtcrc c4 C'hthig chi hành ngh 4p quy hogch tu
ch*.
di ti
2. Giy chrng nhn hành ngh Ip dir an tu b di tIch, báo cáo kinh t - k
thut tu bô di tIch, thiêt ke tu bô di tIch:
a) Duçic thânh 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut;
b) Co dñ diu kin hành ngh thi& k xây dirng theo quy djnh pháp lut v
xây dimg;
c.)
j Co It nMt 01 ngwài thicrc c4 Chzg chi hành ngh 1p c4r an tu b di
tIch, báo cáo kinh té - k9 thuát tu ho di tich, thiêt ké tu ho di tIch '.
3. Giy chng nhan hành ngh thi cong tu b di tIch:
a) Duçuc thành 1p theo quy djnh cua pháp lut;
b) Co dü diêu kin nàng lirc cüa t chirc thi cong xây drng theo quy djnh
pháp 1ut ye xây dtrng;
c,) Co It nht 01 ngwd'i thicic cd'p C'hi'mg chi hành ngh thi cOng tu bd di tIch .
4. Giy chrng nhn hành ngh tu vn giám sat thi cong tu b di tIch:
a) Ducuc thárih 1p theo quy djnh cüa pháp lu.t;
b) Co dñ diu kin näng 1irc cña t chirc tur vn khi giárn sat thi cong xây
dirng cong trInh theo quy djnh pháp Iu.t ye xây dimg;
c) Co It nMt 01 ngithi dwcrc cdp Chzng chi hành ngh giám sat thi cOng tu
bO di tIch*.
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* Can ci.'r pháp 1 cüa thu tiic hành chInh:
- Lust di san vànhóa s 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 nàm 2001. Co hiu
lirc tü ngày 01 tháng 01 nm 2002.
- Lu.t si'ra di, b sung mt s diu cüa Lu.t di sn vn hóa s 32/2009/QH12
ngày 18 tháng 6 nm 2009. Co hiu hrc t1r ngày 01 thong 01 nàm 2010.
- Nghj djnh s 61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phfi
quy djnh diêu kin kinh doanh giám djnhcô vt và hãnh nghê bâo quãn, tu bô,
phi.ic hôi di tIch ljch sü - v.n hóa, danh lam thàng cãnh. Co hiu 1rc t1r ngày 01
tháng 7 näm 2016.
- Nghj djnh so 142/2018/ND-CF ngày 09 tháng 10 näm 2018 cia ChInh
phi tha dOi m5t sO quy .ajnh ye diéukin dáu tu kinh doanh thuc phgm vi
quán 1j5 nhà nzthc cia B3 Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu 1yc tz'r ngày 09
tháng 10 nàm 2018*.

* Phá'n in nghiêng là ni dung thtcrc si'ta dOi, bO sung
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MusO8
TEN TO CIIi5'C

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLT NAM
DEc Ip - Tir do - Hnh phuic
ngày ... tháng ... nám

rccr E NGHJ CAP GL&Y CHT5TNG NHJN
DU fflEU KI1N HANH NGHE BAO QUAN, TU BO, PHVC HOI DI TfCH

Kinh gui: Giám dc S& Van hóa, Th thao Va Du ljch...../
Giám dOc S& Van hóa và The thao.....
1. Ten ti chile d nghj cp Giy chfrng nhn hành ngh (vit b.ng ch in
hoa)
-Diachi:
-Dinthoi:
- Quyêt djnh thành 1p (so, ngày, tháng, närn quyêt djnh) hoc Giây chirng
nhn dang k doanh nghip hoc Giây chüng nhn däng k kinh doanh (so, ngày
cap, noi cap)
2. Ngu'ô'i di din theo pháp 1ut:
- H9 và ten (viêt bang chft in hoa):
- Ngày, tháng, nãm sinh:
- Chi'rc danh:
Giây CMND ho.c Ma so djnh danh cá nhân: So
ngày cap
nclicâp
I
/
Can ci'r quy djnh t.iNghj djnh so 61/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 näm
2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh giám djnh CO 4t và hành
nghê bão quãn, tu bO, phiic hOi di tIch ljch sfr-vän boa, danh lam thäng cãnh,
(ten to chüc) trân tr9ng dê nghj Giám dôc S& Van boa, The thao và Du
ljch...../Giám dOc Sâ Van hóa và The thao.....xem xét, cap Giây chüiig nh.n dü
diêu kin hành nghê bão quãn, tu bô, phic hôi di tIch cho các hot dng sau:
(can cir vào quy djnh ti Diêu 14 Nghj djnh so 61120161ND-CP dê xác dinh hot
dng dê nghj cap Churng chi hành nghê).
3. Cam kêt:
(ten to chi'rc) chju trách nhim ye tinh chInh xác,
trung th1rc cüa ni dung ho s dê ngh cap Giây chi'rng nhn dü diu kin barth
nghê bão quân, tu bô, phic hôi di tIch (gui kern hO sG); thirc hin dilng quy dnh
ti Ngh djnh sO 61120161ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü và
các quy djnh pháp lut khác CO lien quan.

TO CH1C BE NGHJ CAP GIAY CThTNG NIIAN
(K), ghi rö hQ, ten và cht'c vy ngitài kj, dóng cMu)
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4. Thu tiic cp 1i Giy chfrng nhn dii diu kin hành ngh tu b di tIch
* TrInh tu thuc hiên:
- T chiic np trirc tip hoc gfri qua dithng bixu din 01 b h so dn Giám
doe S& Van hóa, The thao và Du ljch hoc Giám doe S Van hóa và The thao (Sà
dã cap Giây chimg nhn).
- Di v&i truông hcip cp lai Giy chrng nhn hành ngh ht han sü ding
hoc b hông, trong thai han 05 ngày lam vic, kê tü ngàynhn dii ho so hç'p 1,
Giám dOe Si Vänhóa, The thao vàDu 1ch hoc Giám dOe Sâ Van hóa và The
thao xem xét, quyêt djnh cap lai Giây ehirng nhn hành nghê, dông thai báo cáo
B truâng B Van hóa, The thao và Du ljeh. Tri.thng hçTp tr chôi, phài trà Ru
bang van bàn và nêu rö 1 do.
- Di vi truông hçp cp Iai Giy chimg nhn hành ngh bj m.t hbc b
sung ni dung hành nghê, thai han cap dugc thirc hin nhu quy djnh dôi vói
tnthng hqp cap mth.
* Cách thirc thrc hin: Np trxc tip hoie gui qua dung buu din.
* Thânh phn, s lucing h so:
- Thãnh phn hè so:
(1) Don d nghj theo Mu s 07 tai Phii liie ban hành kern theo Ngh dnh
so 61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 ciia ChInhphii;
(2) Bàn chInh Gi.y chrng nhn hành ngh dä ducic cp di vói truông hcp
bô sung ni dung hành nghê hoc Giây .chirng nhn hnh nghê h& han sii dung,
bj hông;
Trithng hcp b sung ni dung hành ngh dã dirge ghi nhn trong Gi.y
chñ'ng nhn hành nghê dä cap, phài gui kern theo ho so các ban sao:
- Danh sách nguôi dirge cp Chi'rng chi hành ngh kern theo b5n sao Chirng
chi hành nghe:
+ Co It nMt 01 ngithi thccrc cá'p Chicng chi hành ngh 1p quy hogch tu
ho di tich.
+ Co It nh& Of ngzthi du'çrc c4r Ching chi hành ngh 1p dy' an tu bd di
tich, báo cáo kinh tê - /c9 thut tu hO di tIch, thiêt Ice tu hO di tIch.
+ CO It nhá't 01 ngwài thtcrc c4v ch&ng chi hành ngh thi cOng tu ha di tIch.
+ Co It nhá't 01 ngithi dU'Q'C c4p Chth'zg chi hành ngh giám sat thi cOng tu
bô di tIch*.
- Bàn sao Quyk djnh thành 1p hoc Giây chirng nhn däng k doanh
nghip hoc Giây dãng k kinh doanh.
- So lugng h so: 01 b.
* Thôi han giài quyêt:
- Di vri tru&ng hgp cp lai Giy chirng nhn hanh ngh ht hn su diing
hoc bj hông, trong thôi hn 05 ngày lam vic, k tCr ngày nhQn dii ho so hop 1,
Giám dc S& Van hóa, The thao và Du ljch hoe Giám doe Su Van hóa và The
thao xern xét, quyêt djnh cap lai Giây chii'ng nhn hanh nghe, dOng thôi báo cáo B
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tnr&ng Bô Van hóa, Th thao và Du ljch. Trithng hçip tir chii, phài trá 1i bng van
bàn và nêu rö 1 do.
- Di vâi tm&ng hçxp cp lai Giy chmg nhn hành ngh bj mt hoc b
sung ni dung hnh nghê, thci hin cap duçc thic hin nhix quy djnh dôi vâi
tnthng hcp cap mâi.
* Di tuclng thirc hin thu tc hành chInh: T chüc.
* Ca quan giâi quy& thu tic hành chInh: Sâ Van hóa, Th thao và Du
lich/Sâ Van hóa và The thao.
* Kt qua thrc hin thu tiic hành chInh: Gi.y chüng nhn hành ngh tu b
di tIch.
* PhI, 1 phi: Không.
* Ten mu don, mu tè khai:
Dan d nghj cp lai Gi.y chrng nhn du diu kin hành ngh bâo quàn, tu
bô, ph1ic hôi di tIch (Mu so 07 tai Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so
61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü)
* Yêu c.u, diu kin thc hin thu tiic hành chInh:
1) B sung ni dung hành ngh;
2) Ht han si'r diing;
3) Bj m.t hoc bj hông.
* Can cü pháp 1 cüa thu tic hnh chinh:
- Lu.t di san van hóa s 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 näm 2001. Co hiu
hrc tü ngày 01 tháng 01 nàm 2002.
- Lu.t süa di, b sung mt s diu cüa Li4t di san van hóa s 32/2009/QH12
ngày 18 tháng 6 nàrn 2009. Cóhiu1irctirngày 01 tháng 01 nàm 2010.
- Nghj djnh s 61/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü
quy djnh diêu kin kinh doanh giám djnh cô vt và hành nghê báo quàn, tu bô,
pliçic hôi di tIch ljch si:r - van boa, danh lam thang cành. Co hiu lirc ti ngày 01
tháng 7 nàm 2016.
- Nghj djnh so 142/2018/ND-CP ngày 09 tháng 10 nám 2018 cia ChInh
phi tha dói m5t so quy djnh ye diëu kin dáu tw kinh doanh thu5c phgm vi quán
lj nhà nithc cia B3 Van hóa, The thao và Du ljch. ó hiu ly'c tz ngày 09 tháng
10 nám 2018*.

* Phn in nghiêng là ni dung dztcrc tha dói, hO sung
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Mu s 07
TEN TO CH15C
(Dô'i vol trzthng hç'p t chz.cyêu cdu
cap l4i Gidy ching nhn hOnh nghe)

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA \T1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc
ngày ... tháng ... nàm

DON BE NGH! CAP L41
DIEU KiN HANTEI NGHE
GIAY CII(rNG NH4N
BAO QUAN, TU BO, PHVC HO! DI TICH

U

Kmnh gfri: Giám dc Si Van hóa, Th thao và Du lich.....I
Giám doe S& Van hóa và The thao.....
1. Ten t chñc d nghj cap 1i Giây chñng nhn hành ngh (vit bng
chft in hoa)
-Diachf
- Din thoai:
2. Ni dung:
Dê nghj cap 1.i Giây chrng nhn hành nghê.
- S Giy ching nh.n hành ngh dã cp:
- Ngày, tháng, näm cap:
-Ldocâp1.i:
+ Bô sung ni dung hành nghê (nêu rO nhf1ng thông tin dê nghj bô sung nf\
dung hành nghe).
+ Giây chung nhân hanh nghê dã di.rcyc cap bi hong (nêu rO ly do bi hong), ',
+ Giây chirng nhn hành nghê dà dugc cap bj mat (nêu rô 1 do bj mat). •/,''
3 Cam kêt Chiu trach nhiêm ye trnh chmh xac, trung thuc cua nôi dunj
ho scr dê nghj cap Ii Giây chimg nhn hành nghO (giri kern ho so); thirc J
dung các quy dinh t?i Ngh djnh sO 61/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 nrn 2016
ci'ia ChInh phü và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan.
TO CH1C BE NGHI CAP LI GIAY CHNG NHN HANH NGHE
(K5, ghi rö hQ, ten và chi'c vz ngithi dóng dá'u dô'i vol t chz'c)
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