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GL&M JJOC 

  

Au Thi Mai 



DANH MUC  CAC  D!CH VU CONG TRVC TUYEN BE XUAT NANG LEN CUNG CAP M1C DQ 4 
TREN CONG D!CH  CONG QUOC GIA NAM 2020 

Thuc thm quyn giãi quyt cüa So' Van hóa, Th thao và Du llch 
(Kern theo Cong van s: /SVHTTDL- VP, ngày /10/2020 cüa Sá Van hóa, Th thao và Du i/c/i,.) 

Stt Ten dich vu công/TTHC 

Mü'c do dang thu'c hiên 
Dexuat 

nâng len 
A 

mire d9 4 

Tho'i gian 
thirchien 

Ghi chü 
A 

Mtrc do2 
A 

Mu'c dQ 3 

1 2 3 4 5 6 7 
A CAP TINH (38 thu tic) 
I Linh vuc van hóa (11 thu tic) x Qu P//2020 

1 Thu tc cp lai  giy chfrng nhn dii diu kin hành ngh tu b di tIch x Qu IV/2020 

2 Thu tVc  cp giy chirng nhn dii diu kin hành ngh tu b di tIch x x Qu IV/2020 

3 Thu tc cp lai  chiing chi hành ngh tu bt di tIch x x Qu IV/2020 
4 Thu tiic cp chiing chi hành ngh tu b di tIch x x Qu IV/2020 

Thu tic cAp 1i giAy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh giám djnh c6 vt x Qu IV/2020 

6 
Thu tuc cho phép t chiic trin khai sii diing vii khI quân diving, sung san, vii khI 
th thao, vt Iiu n& cong cii h trq con tInh näng, tác diing duqc sii dirng lam 

dao Cu 

x x Qu IV/2020 

Thu tVc  cAp 1ti giAy phép t chiic trin lam do cá nhân mrâc ngoài t chiic tai 
dja phuong không vi miic dIch thiicing mai 

x Qu' IV/2020 

8 
Thu tiic cAp lai  giAy phép t ch&c trin lam do các t chiic, cá nhân tai  dja 
phucing dim ra nixàc ngoài không vi miic dIch thi.rcing mai 

Qu' IV/2020 



Stt Ten d1ch vu công/TTHC 

Mfrc d dang thii'c hin 
Be xuat 
nâng len 
mtl'c d 4 

Thôi gian 
thwc hiên 

Ghi chü 
Mile do 2 Mfrc dO 3 

ThU tie ep giy phép t ehirc trin lam do eá nhân niió'c ngoài t ehire tai  dja 
phxoiig khong vi miie dIch thi.rcng mai 

x Qu IV/2020 

10 
ThU tiic ep giy phép th ehire trin lam do các M chi're, eá nhân tai  dja phixong 
dixa ra nric ngoài không vi mic dIch thirong mai 

x Qu IV/2020 

ThU tue cp giy phép sao ehép tác phm m thut v danh nhân van hóa, anh 
hUng dan tc, lành tii 

x x Qu IV/2020 

II Linh viyc gia dInh (05 thu tiic) 

12 ThU tiie ep Giy chirng nhn nghip vv chäm soc nan  nhân  bao  lirc gia dinh x x Qu' IV/2020 

13 
ThU tue di Giy ehfrng nhn däng k hot dng eUa ca sO' tLr vn v phOng, 
chng bo hje gia dInh (thAm quyn eUa U' ban nhân dan cp tinh) 

x 
x 

Qu IV/2020 

14 
ThU tue cp Giy chtrng nhn dang k hoat dng eUa ea sO' ttr vn v phOng, 
ehng bo .lije gia dInh (thm quyn eUa U' ban nhân dan ep tinh) 

x x Qu IV/2020 

15 
ThU tue di Giy chüng nhn dang k hoat dng eUa ca sO' h trçi nan  nhân  bao 
he gia dInh (thm quyn cUa U' ban nhân dan ep tinh) 

x Qu IV/2020 

16 
ThU tue ep Giy chO'ng nhn dang k hoat dng cUa e sO' h trQ' nan  nhân  bao 
lirc gia dInh (thm quyn cUa U' ban nhân dan tinh) 

x Qu IV/2020 

III Linh vu'c the thao (17 thu tic) 

17 
ThU tiie ep giy ehüng nhn dU diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vài mon Leo nUi th thao 

x 
x 

Qu IV/2020 

18 
ThU tiie cp giAy ehirng nhn dO diu kin kinh doanh hot dng th thao dM 
vó'i mon Bong ném 

x 
x 

Quy' IV/2020 

19 
ThU t1c cAp giAy ehO'ng nhn dO diu kin kinh doanh hoat dng th thao doi 
vâi mon Bàn sUng th thao 

x x Qu' IV/2020 



Stt Ten d1ch vu công/TTHC 

Mu'c d dang thuc hin 

nâng ten 
mfrc d 4 

Thôi gian 
thuc hiên 

Ghi chü 

Mfrc do 2 Mti'c dO 3 

20 
Thu tue cp giAy chirng nhn du diu kin kinh doanh hot dng th thao doi 
vâi mon Ln biên th thao giãi trI 

x x Qu' IV/2020 

21 
Thu ti1c cp giAy chrng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng th thao di 
vOi mon Patin 

x Qu IV/2020 

22 
Thu tilc cp giy chrng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao doi 
vói mon Quân vçit 

x x Qu P1/2020 

23 
Thu tiie cp giy ehirng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng th thao di 
vói mon Mo to n.ró'e trên bin 

x Qu IV/2020 

24 
Thii ti1e cp giy chirng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vói mon Quyên anh 

x Qu IV/2020 

25 
Thu tiic cp giy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vó'i mon Vii do th thao giái trI 

x x Qu IV/2020 

26 
Thu tic cp giy ehirng nhn dii diu kin kinh doanh hott dng th thao d6i 
vài mOn The due th hInh và Fitness 

x Qu IV/2020 

27 
Thii tic cp giy chrng nhn dii diu kin kinh doanh doanh hott dng th thao 
dôi vói mOn Dii krqn và Diêu bay 

x Qu IV/2020 

28 
Thii ti1c cp giy chCrng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vói mon Billiards & Snooker 

x Quy' IV/2020 

29 
Thii tiie cp giy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vói mon Golf 

x Qu IV/2020 

30 
Thii tite dang eai M ehire giái thi du vô djch trng mon th thao ciia tinh, thành 
phô trirc thue trung i.rong 

x Qu IV/2020 

31 
Thu tue dang cai giái thi du, trn thi du th thao thành tIeh eao kháe do lien 
doàn th thao tinh, thành ph trirc thue trung hang th ehüc 

x x Qu IV/2020 

32 
Thii ti1e ep giAy chCrng nhn dii diu kin kinh doanh hoat dng th thao di 
vó1 mon Dâu kiem the thao 

x x Qu P1/2020 

Thu tiie ep giy ehfrng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng th thao di 
vói mOn Bong rô 

x Qu IV/2020 



Stt Ten dich vu côngITTHC 

Mfrc do dang thirc hiên 
Dexuat 
nâng len 

A 

mtrcdQ4 

Th' °" 
thtrc hien 

Ghi chü 
A 

Mtrcdo2 A 

Mtrcdç3 

IV Linh vtrc du lich (05 thu tyc) 
34 Thu ti1c cong nhn kim du ljch cp tinh x x Qu IV/2020 

Thu ti1c diu chinh Giy phép thành ip Van phông dai  din  tai  Via Nam cüa 
doanh nghip kinh doanh djch vii ift hành rnxót ngoài 

x x Qu' IV/2020 

36 
Cp 1i GiAy phép thành ip Van phông di din cüa doanh nghip kinh doanh 
djch viii lii hành nuàc ngoài trong trlr&ng hçp giy phép thành ip VAn phông 
dai din bj mt, bj hüy hoai, bj hix hông hoc b tiêu hüy 

x x Qu IV/2020 

37 
Thu ti1c cp lal  Giy phép thành 1p Van phông dai  din  tai  Via Nam cüa 
doanh nghip kinh doanh djch vii ift hành nuót ngoài trong tnrông hqp chuyn 
dja dim dit tr sâ cüa vAn phông dai  din 

x x Qu IV/2020 

38 Cong nhn dim du ijch cp tinh x x Qu IV/2020 

T6ng s Dlch  vu cong tryc tuyn 12 26 38 

STT THÔNG KE SO LING 
1 Tng s6 DVC (các mü'c d) dang cung cap cOa do'n v 127 
2 S6 DVC try'c tuyn mü'c d 4 dang cung câ'p cta do'n v 62 
3 S6 DVCtrLrc tuyn d'O xuâ't nânglên mü'c do 4 cOa do'n vi 38 
4 T' I % s6 DVC cung cap mcrc d 4 (sau khi dê xuâ't) cOa do'n vj 78,7% 
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