
UBND TINH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU L!CH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

   

S: /SVHTTDL-VP 
V viec thm dinh Danh muc dich vu 

cong trirc tuyên tIch hçp, cung cap tren 
Cong djch vi cOng Quôc gia näm 2020 

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 nám 2020 

KInh gi1i: Sâ Thông tin và Truyn thông. 

Thirc hin vAn bàn s 875/UBND-KSTT ngày 3 0/3/2020 cüa Uy ban nhân' 

dan ye vic tang cu&ng giài quyt TTHC qua mng và tip nhn, trâ kt qua giài 

quy& TTHC qua djch v11 bini chInh cong Ich; vAn bàn s 963/UBNID-THCB 

ngày 07/4/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic trin khai th?c hin tIch hcp, 

cung cp djch v1i cOng trirc tuyn. 

Si VAn hoá, Th thao và Du ljch dã rà soát, xin kin Uy ban nhân dan các 

huyn, thành pM và xây dimg d xut Danh miic djch vçi cong trirc tuyn tIch hçip, 

cung cp trên C&ig dch vi cong Quc gia näm 2020 di vâi thu tic hành chInh 

thuc thrn quyn giâi quyt/phm vi chüc nAng quân 1 cüa S VAn hóa, Th thao 

và Du ljch ó bilu tlng hçip d xuâ't danh myc và bilu tong hcip kit qua 14y . 

kiln gi'i theo). 

Si VAn hóa, Th thao và Du flch trân trçng d nghj S& Thông tin và 

Truyn thông thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh ban hành./. 

NoinIzn: 
- Nhu trên (Tong hap); 
-LãnhdaoSâ; 
- Luu VT, VP-Ha. 

GIAMBOC 

  

Au Thi Mai 



BE XUAT DANH MUC, LO TR!NH DId VU CONG TRUC TUYEN TiCH HP, CUNG CAP TREN CONG DCH 

VU CONG QUOC GIA NAM 2020 

Thuc thm quyn giãi quyt/phm vi chfrc náng quãn 1 cüa So' Van hóa, The thao và Du ljch 
(Kern theo Cong van s. /SVHTTDL-VP, ngày /6/2020 cia SO' Van hóa, Th thao và Du l/ch) 

Stt Ten dlch  viii công/TTHC 

Mfrc d dang thiic 
hiên 

Thtrc hiên tIch 
hçrp cung cap 
len Cong DVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trl 

Co quan phoi 
h'p 

Thô'i gian thiyc 
hin 

Ghi chü 
Mircdô3 Mu'cdô4 

2 3 4 5 6 7 8 9 
A CAP TINH (59 thu tuc) 

Linh vu'c van hóa (26 thu tuc) 

ThU ti1c däng k di vet, c v,t, bão t 
quoc gia 

SO' Van boa, Th 
thao và Du ljch 

Tháng 9/2020 

2 
ThU tic cp giy phep khai quit khn 

cap 
x 

Sâ Van boa, Th 
thaovàDulich 

Tháng 9/2020 

ThU tiic cp giy chUng nhn dU diu 
kin kinh doanh giám djnh c 4t 

X 

x 

SO' Van boa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

ThU tjc tip nhn thông báo t chirc 
thi sang tác tác phm m thut thm 
quyn cUa Sâ Van hóa, Th thao và 

Du lich) 

SO' Van hóa, Th 
thao va Du Ijch 

Thang 9/2020 

ThU tiic thông báo t chUc trin lam 
do t chUc a dia phuong hotc cá nhân 
t chUc ti dja phucmg không vi miic 

dIch thircmg mai 

X X 
Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 



Stt Ten djch viii công/TTHC 

Mfrc d dang thic 
hiCn 

Thc hiên tIch 
hçrp cung cap 
len Cong DVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phôi 
hçrp 

Thb'i gian thiyc 
hin 

Ghi chit 
Mfrcdô3 Mtrcdô4 

6 
Thu t%ic cp giy phép t chitc biu 

din ngh thut, trInh din thO'i trang 
cho các t chitc thuc dja phircmg 

x x X 
So' Van hóa, Th 
thao va Du lich 

Tháng 9/2020 

7 
Thu tiic cp giy phép t chirc thi 

ngiiñ dçp, nguO'i mâu trong phim V 

dja phrnimg 
X X 

Sâ Van boa, Th 
thao và Du lich 

Tháng 9/2020 

8 

Thu tiic cp giy phép phê duyt ni 
dung ban ghi am, ghi hInh ca müa 

nhac, san kh,u cho các t chirc thuôc 
dja phuo'ng 

Sâ Van hóa, The 
thao va Du lich 

Thang 9/2020 

9 
Thu tic thông báo t chi'rc biu din 
ngh thut, trInh din thai trang; thi 

ngithi dçp, ngii mu 
X X X 

SO Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

10 
Thu titc chp thun dja dim dang cai 
vông chung kt cuc thi ngui dçp, 

ngYi mâu 
x x 

SO' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Tháng 9/2020 

Thu tiic cp gi,y phép du diu kin 
kinh doanh dich vu karaoke cp tinh 

X X 
So Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Tháng 9/2020 

12 
Thu tiic cp giy phép dCi diu kin 

kinh doanh djch vii vu tnthng 
X 

SO' Van hóa, Th 
thao va Du ljch 

Tháng 9/2020 

13 
Thu tiic cp gi,y phép diu chinh 

X X 
SO' Van boa, Th 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 Giy phép dit diu kin kinh doanh 
dich vu karaoke cp tinh 



Stt Ten djch vi công/TTHC 

Mtrc d dang thrc 
hiên 

Thffc hiên tIch 
hQ'p cung cap 
len Cng DVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phoi 
hyp 

Thôi gian thçrc 
hin 

Ghi chü 
Mtrcdô3 Murcd4 

14 
Thu tiic cp giy phép diu chinh 

Giây phép dU diu kin kinh doanh 
djch vi vu tnrxng 

X X 
S& Van hóa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

15 

Thu t%lc cong nhn lai "Ccy quan dt 
chun van hóa", "Dcm vj dat  chun 
van hóa", "Doanh nghip dat chun 

van hóa" 

SO' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Lien doàn Lao 
dng tinh 

Tháng 9/2020 

16 
Thu t%lc tip nhn h s thông báo san 
ph.m quãng cáo trên bang quâng CO, 

bang-rOn 
X X X 

S VAn hóa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

17 
Thu t%ic tip nhn thông báo doàn 

ngiii thirc hin quâng cáo 
Sà VAn hóa, Th 
thao và Du ljch 

ThAng 9/2020 

18 

Thu tiic cp phép nhp khu vAn hóa 
phrn không nhm miic dIch kinh 

doanh thuc thm quyn cüa Si VAn 
hóa, Th thao và Du ljch 

x x 
Sâ VAn hóa, Th 
thao và Du Ijch 

Thang9/2020 

19 
Thu tiic giám djnh vAn hóa phrn xut 

khu không nhâm miic dIch kinh 
doanh cüa cá nhân, t chüc cp tinh 

X X 
Sà VAn hóa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

20 
Thu tiic phê duyt ni dung tác phm 
m thuât, tác ph.m nhiép ãnh nhp 

khucptinh 
x X 

SO' VAn hóa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

21 
Thu tiic phê duyt ni dung tác phm 

diên ãnh nhâp kh.0 cap tinh 
S& Van hóa, Th 
thao và Du Ijch 

ThAng 9/2020 



Stt Ten d!ch  vi công/TTHC 

Mire d dang thirc 
hiên 

Thwc hiên tIch 
hçrp cung cp 
ten Cng DVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phi 
hyp 

Thôi gian thic 
hin 

Ghi chü 
Mfrc do 3 Mtrc do 4 

22 
Thu tiic xác nhn danh mic san phm 
nghe nhIn cO ni dung vui choi giai trI 

nhâp khu cp tinh 
X X 

Sâ Van boa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

23 
Thu tiic cp giy chirng nhn nghip 

vu tu v.n v phOng, chng bo 1rc gia 
dInh 

X X X 
Si Van hóa, The 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

24 
Thu tic cp the nhân viên chäm sOc 

nn than bo 1irc gia dInh 
Si Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

25 
Thu tiic cp lai the than viên chàm 

soc nn than bo 1irc gia dInh 
Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Tháng 9/2020 

26 
ThU tic c.p the nhn viên tu v.ri 

phOng, chông bao  1irc gia dInh 
SO Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

II Linh vu'c th thao (16 Thu tuc) 

27 

Thu tiic cp giy chUng nhn du diu 
kiên kinh doanh hot dng th thao 

cUa câu 1c b th thao chuyên nghip 
x x 

Si Van hóa, The 
tirno va Du lich 

Thang 9/2020 

28 
ThU tiic c.p giy chirng nh.n dU diêu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

S Van hóa, Th 
thao và Du !jch 

Thang 9/2020 



Stt Ten d!ch  viii côngITTHC 

Mirc d dang thiyc 
htn 

Thffc hiên tIch 
hçrp cung cp 
len Cng DVC 

Quôc gia 

Co quan chit 
trI 

Co quan phôi 
hçip 

Thô'i gian thic 
hin 

GM chit 
Mtrc do 3 Mfrc d 4 

29 

Thu t%ic cp 1ii giy chimg nhn dü 
diu kin kinh doanh hoat  dng th 
thao trong tnthng hçp thay di ni 

dung ghi trong giay chirng nhn 

X X 
SO' Van hóa, The 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

30 

Thu t%ic cp 1i giây chirng nhn dü 
diu kiên kinh doanh hot dng th 

thao trong trirông hçp bj mt hoc hu 
hông 

X X 
S Van hóa, The 
thaovàDu!ich 

Thang 9/2020 

31 
Thu tic c.p giy chng nhn dit diu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

déi vi mon Yoga 
X X 

Sâ Van hóa, Th 
thao và Du lich 

Tháng 9/2020 

32 
Thu tiic cp giy ching nh.n dit diu 
kiên kinh doanh hot dng th thao 

di vOi mon Cu lông 
x x 

SO' Van hóa, Th 
thao va Du !jch 

Thang 9/2020 

33 
Thu tiic cp giy chirng nhn dü diu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

di vài mon Taekwondo x 
x 

Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

34 
Thu tiic dtp giy chirng nhn dñ diu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

dii vOi mon Karate x 
X 

S Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

35 
Thu tic cp giy chiirng nhn dU diêu 
kin kinh doanh hoat  dng th thao 

dii vâi mon Boi, Ln 
x 

SO' Van hóa, Th 
thao va Du !jch 

Thang 9/2020 

36 
Thu tiic cp giy chfrng nhn dit dieU 
kiên kinh doanh hot dng th thao 

di vth mon Bong bàn 
X X 

S Van hóa, Th 
thao va Du lich 

Thang 9/2020 



Stt Ten djch viii công/TTHC 

Mfrc d dang thiyc 
hiên 

Thc hiên tIch 
hQ'p cung cap 
len Cong DVC 

Quôc gia 

Cr quan chü 
trI 

Co quan phi 
hQ'p 

Thai gian thiyc 
hin 

Ghi chü 
Mfrcdô3 Mtrcdô4 

37 
Thu tiic cp giy chü'ng nhn du diêu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

diii vth mon Khiêu vu th thao 

X X 
SO Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

38 
Thu tiic cp giy chung nhn du diêu 
kin kinh doanh hot dng th thao 

di vâi mon Th duc thrn m 

X X 
SO Van hóa, Th 
thao va Du ljch 

Thang 9/2020 

39 
Thu tiic cp giy chü'ng flhafl dU dieU 
kin kinh doanh hot dng th thao 

di vOi mon Lan Su Rng 

x x 
SO' Van hóa, Th 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

40 
ThU tic cp giy chi'rng nhn du diu 
kin kinh doanh hot dng th thao 
di vOi mon VO c truyn, Vovinan 

X X 
SO' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

41 
Thu tiic cp giy chirng flhfl dU dieU 
kin kinh doanh hot dng th thao 

di vâi mon Bong dá 

x x 
SO' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

42 
Thu tic cp giy chung nhn du dieU 
kiên kinh doanh hot dng th thao 

di vth mon Wushu 

SO' Van hóa, Th 
thao Va Du ljch 

Thang 9/2020 

III Linh virc du lich (17 thu tuc) 

43 
Thu tic c.p giy phép kinh doanh 

djch vi.i itt hành ni dja 
X X 

SO' Van hóa, Th 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 



Stt Ten dlch  vu công/TTHC 

Mtrc d dang thirc 
hiên 

Thirc hiên tIch 
hçrp cung cap 
len Cng DVC 

Quc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phi 
hyp 

Thô'i gian thiyc 
hin 

Ghi chit 
Mfrcdô3 Mfrcdô4 

Thu tiic thu hi gthy phép kinh doanh 
dich du itt hành ni dja trong tru6ng 

hçip doanh nghip chm dirt hott dng 
kinh doanh dich vu itt hãnh 

X X 
S Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

Thu tiic cp the huó'ng dn viên du 
ljch tai  diem 

So' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

46 

Thu tiic chm dirt hot dng cira Van 
phOng di din tti Vit Nam cira 

doanh nghip kinh doanh djch vii itt 
hành ni.ràc ngoài 

x x 
So Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang9/2020 

Thu tiic cp giy chiirng nhn khóa cp 
nhât kin thiirc cho huOng dn viên du X X X 

S& Van hOa, Th 
thao va Du ljch 

Thang 9/2020 

48 
Thu tiic cp the hrnng dn viên du 

ljch quc tê 
Sr Van hóa, Th 
tha.o và Du ljch 

Thang 9/2020 

Thir titc cp the hrnrng dn vién du 
ljch nOi  dja 

S Van hóa, Th 
thao và Du llch 

Thang 9/2020 

50 
Thu tiic cp 1i giy phép kinh doanh 

djch vu itt hành nôi dia 
So' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 



Stt Ten djch viii công/TTHC 

Mfrc d dang thiyc 
hiên 

Thwc hiên tIch 
hçrp cung cap 
len Cong PVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phôi 
hqp 

Thôi gian thic 
hin 

Ghi chü 
Mfrcdô3 Mu'cdô4 

51 
Thu titc cp di gi.y phép kinh doanh 

djch vi lü hành ni da 
Só Van hóa, Th 
thao và Du lich 

Thang 9/2020 

52 

Thu tiic cp di the huâng dn Vfl 

du ljch quc t& the hisó'ng din viên du 
ljch ni dja 

X X X 
Sâ Van hóa, Th 
thao va Du lich 

Tháng 9/2020 

53 
Thu tiic cong nh.n co s kinh doanh 
djch vii vui choi, giãi trI dt tiêu 
chun phiic vi khách du ljch 

x x 
S& Van hóa, Th 
thao va Du lich 

Thang 9/2020 

54 

Thu t%ic cong nh.n co sâ kinh doanh 
djch vii mua sm dt tiêu chu.n ph%ic 
vu khách du lich 

X X 
SO' Van hóa, Th 
thao và Du lich 

Tháng 9/2020 

55 
Thu t%lc cong nhn c s kinh doanh 
djch vi an ung dt tiêu chun phiic 
vi khách du lich 

X X 
SO' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 

56 

Thu tic cong nhn hang Co sâ km trü 
du ljch: hng 1-3 sao di vi Co s 

1uu trü du ljch (khách sn, bit thr du 
ljch, can h du ljch, tàu thüy 1uu trñ 

du lich) 

X X 
SO' Van boa, Th 
thao vâ Du ljch 

Thang 9/2020 



Stt Ten dlch  viii côngITTHC 

Mfrc d dang thic 
hin 

Thirc hiên tIch 
h9p cung cp 
Len Cng DVC 

Quc gia 

Cr quan chü 
trI 

Cr quan phôi 
hçrp 

Thô'i gian thlFc 
hin 

Ghi chil 
Mfrc d 3 Mire d 4 

57 
Thu tic thu hi giy phép kinh doanh 
djch vii lit hành ni dja trong truông 

hçp doanh nghip phá san 
x X 

Sà Van hOa, Th 
thao và Du lich 

Tháng 9/2020 

58 

Thu tçic thu hi giAy phép kinh doanh 
djch vu lit hành ni dja trong tru&ng 

hçp doanh nghip giãi th 
X X 

Sâ Van hóa, Th 
thao vã Du lich 

Thang 9/2020 

59 
Thu tic cong nhn Co sâ kinh doanh 
djch vii th thao dt tiêu chun phic 

vu khách du lich 
X X 

So' Van hóa, Th 
thao và Du ljch 

Thang 9/2020 



Stt Ten dch  vi công/TTHC 

Müc d dang thiyc 
hin 

Thtrc hiên tIch 
hqp cung cp 
len Cong DVC 

Quôc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phi 
hçp 

Thôi gian thirc 
hin 

Ghi chü 
Mfrcdô3 Mfrcd4 

B CAP HUYIN (02 Thu titc) 

60 
Thu tic xét tang danh hiu Khu dan cu 
van boa hang 11am 

x x 
Phông Van hóa 

va Thông tin các 
huyn, thành ph 

Các thành viên 
Ban Chi dao 
phong trào 

"Toàn dan doàn 
kt xay drng 
di sng van 

hóa" cp huyn, 
thành ph 

Thang 9/2020 

61 
ThU tiic xét tang Giy khen Khu dan Cu 

vänhóa 
x x Phông Ni vii 

Phong Van hóa 
và Thông tin 
cac huyn, 
thành ph 

Thang 9/2020 

c CAP xA (02 Thu hic) - 

62 
ThU tuc xét tang danh hiu Gia dinh van 
hóa hang näm 

X X 
Cong chi'rc Van 

hóa-Xã hti 

Các thành viên 
Ban Chi dao 
phong trào 

"Toàn dan doàn 
kt xây dirng 
dôi sing van 
hóa" cp xã 

Thang 9/2020 



Stt Ten d1ch vt công/TTHC 

Mfrc d dang thiyc 
hiên 

Thirc hiên tIch 
h9'p cung cp 
Len Cng DVC 

Quoc gia 

Co quan chü 
trI 

Co quan phi 
hçp 

Thô'i gian thiyc 
hin 

Ghi chit 
Mirc do 3 Mfrc 

63 
Thñ tiic xét ttng Giy khen Gia dInh van 

hóa 
X X 

Cong chirc \T 

hóa-Xä hôi 

Các thành vién 
Ban Chi d?o 
phong trào 

"Toàn dan doàn 
kt xay dung 
di sng van 
hóa" cp xã 

Thang 9/2020 

Tong sO Dich vu cong true tuyn 50 13 63 

STT THÔNG KE SO LU'1NG GHI CHU 
1 S6 DVC trçrc tuyn do do'n v tr d xut tIch hçip 63 
2 S6 DVC trirc tuyn tIch hop, cung cp theo Quyt dnh 411 0 Trong 00 411 không có TTHC cüa Sâ 

3 T' I % s6 DVC truc tuyn tIch ho'p, cung cap trên Cng DVC 0u6c gia 42% 



BIEU TONG HP KET QUA KIEN CUA CAC C QUAN, DN VJ LIEN QUAN 
VA UY BAN NHAN DAN CAC HUYN, THANH PHO 

(Kern theo Cong vOn sá: /SVHTTDL-VP, ngày /6/2020 cOa SO' VOn hóa, Th thao và Du lich) 

Stt Ten co' quan, 
donvi 

Y kien tham gia cua cac co' quail, 
do'nvi 

Y kin tip thu, chinh sfra 
cua So' Van hoa, The thao 

vaDu1ch 
1 Uy ban nhân dan huyn Sun Duang Thu tiic xét tang danh hiêu Gia dInh van 

boa hang nàm, ni dung co quan phM 
hç'p: Các thành viên Ban chi dao  phong 
trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng dôi 
song van hóa" cap huyn, thành phô dê 
nghj si:ra lai  thành "Các thành viên Ban 
chi dto phong trào "Toân dan doàn kêt 
xây dirng di song van boa" cap xã. 

Dä tiêp thu và chinh sira 

2 Uy ban nhân dan huyn Lam BInh Nhât trI 

3 tJy ban nhân dan huyn Ham Yen Nht trI 

4 Uy ban nhân dan thành ph Tuyên Quang Nht trI 

5 Uy ban nhân dan huyn Chiêm Hóa Nhât trI 

6 Uy ban nhân dan huyn Yen Sun Nht trI 

7 Uy ban nhân dan huyn Na hang Nht trI 
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