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V/v tuyên truyn khuyn khIch t chtxc, Ca 
nhân tAng cung sU' ditng djch vi cong 
trijc tuyên mi'rc d 3 và Djch vii buu chmnh 
cong jch trong hott dng giAi quyêt TTHC 
thuc thâm quyên giAi quyêt cña Si 
VHTTDL 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
J3c 1p — Tçr do —  Hanh phüc 

BInh Du'o'ng, ngày4K tháng .44 näm 2019 

KInh gri: Các t cht'rc, cá nhân kinh doanh djch vi vAn hóa, 
the thao, du ljch trong và ngoài tinh. 

CAn clr Quyt djnh s 177 1/QD-UBND ngày 26/6/20 18 cüa UBND tinh v 
vic phê duyt Dê cuong vA dir toán chi tiêt "Triên khai djch vi cong trçrc tuyn 
müc d 3, 4 cho các Co quan, don vj trên dja bàn tinh giai dotn 2018 — 2019; 

CAn ctr Quyt djnh s 1593/QD-UBNd ngày 20/6/20 17 cüa lily ban nhân dan 
tinh ban hành kê hoch triên khai djch vi tiêp nhn ho so và trA ket quA giAi quyt 
TTHC qua Buu din giai don 2017 —2020; 

Thôi gian qua, trong quA trInh tham mu'u Chü tjch UBND tinh cong b B1 
thu tiic hAnh chInh (TTHC), Sâ VAn hóa, The thao vA Du ljch dA chü dng tham 
muu da dng hóa các kênh tiêp nhn ho so nhu (np tnrc tiêp; giri qua du'ô'ng bu'u 
din; thông qua dch v11 biju chinh cOng Ich vA djch viii cong trirc tuyên) dôi vth cAc 
TTHC thurng xuyên phát sinh ho so dê to chirc, CA nhân có nhiêu 1ira ch9n, gop 
phAn nAng cao sr hAi lông cüa ngirñ dan dôi vâi hot dng cüa Si. 

Tuy nhién, qua theo dOi, thng kê, thirc t các t chic, CA nhân khi có nhu 
câu giAi quyêt TTHC thuc thâm quyên giAi quyêt cüa Si It khi 5r dçing hInh thüc 
nôp thông qua djch vii cong trrc tuyên hotc thông qua djch vi biru chinh cOng Ich 
ma chü yêu np trçrc tiêp ti B phn tiêp nhn ho so và trA kêt quA cüa S, diêu nAy 
dn den mat thn gian vA chi phi trong vic di, 1i cüa to chrc, cá nhân. 

Nhm tuyên truyn d t chirc, CA nhân hiu rO hon v djch vii cOng trirc tuyn 
vA djch v bu'u chinh cong Ich, S VAn hóa, The thao vA Du ljch thông tin mt sO 
ni dung sau: 

1. Vê djch vi cong trtrc tuyên mfrc d 3,4 

Theo Nghj djnh s 43/20 1 1/ND-CP cüa Chinhphü quy djnh: Làdjch vçihAnh 
chInh cong vA các djch vi khác cüa co quan nhA nithc duc cung cap cho các to 
chüc, CA nhân trên môi tru'ô'ng mng, ci the: 

a) V djch vi cong trirc tuyn m1rc d 1: Là djch vii bAo dAm cung cp dy 
dü các thông tin ye TTHC vA cAc vAn bàn có lien quan quy djnh ye TTHC do. 



b) V djch vi Cong trçrc tuyn mirc d 2: Là djch vçi cOng trirc tuyn müc d 
1 và cho phép ngtthi sü' dçing tãi ye các mâu vAn bàn và khai báo dê hoàn thin ho 
so theo yêu câu. Ho so sau khi hoàn thin dugc g11i trirc tiêp hoc qua dithng bixu 
din den co quan, to chüc cung cap djch vii. 

c) V djch viii cOng trirc tuyn mirc d 3: Là djch vi cOng trirc tuyn müc do 
2 và cho phép ngithi sà diing then và giri tr1rc tuyên các mu vAn bàn den co quan, 
to chirc cung cap djch v1i. Các giao djch trong qua trInh xü l ho so và cung cp 
dich vii duçic thirc hin trén môi trung mng. Vic thanh toán l phi (nêu co) và 
nhn kêt qua duçc thirc hin trirc tiêp tai Co quan, tO chüc cung cap djch vi1. 

d) V djch vçi cOng trirc tuyn m1'rc d 4: Là djch v1j cOng trirc tuyn mirc d 
3 và cho phép ngui s1r ding thanh toán l phI (nêu co) dugc thirc hin trrc tuyên. 
Vic trâ ket qua có the duçc thirc hin trirc tuyên, g11i trirc tiêp hoc qua du&ng buu 
din den ngui sir diing. 

2. V djch viii biru chInh cong Ich 

Theo Quyt djnh s 1593/QD-UBND ngày 20/6/2017 cüa Uy ban nhan dan 
tinh BInh Duang ye vic ban hành kê hoch triên khai djch vçi tiêp nhân ho so va 
trã kêt qua giái quyêt thu tic hành chinh qua biru din giai don 2017-2020 quy djnh 
là loai hInh djch vi nhn g11i hôso, chuyén trà két qua giAi quyet thu tic hành chInh: 

a) Djch vii nhn güi h so giài quy& TTHC là djch vi chip nhn, vn chuyn 
và phát ho so giAi quyêt TTHC cüa tO chirc, cá nhân ti co quan có thâm quyên. 

b) Djch v11 chuyên trA kt quA giAi quyt TTHC là djch vi chap nhn, vn 
chuyn vA phát ket quA giAi quyêt TTHC và ho so lien quan (nêu Có) tü Ca quan Co 
thâm quyên tOi to chi'rc, cá nhân. 

c) CAn cr vao nhu cu ma t chirc, cA nhAn có th sir dcing riêng lé mt hoc 
cA hai dich vu nêu trên. 

3. Cách thü'c thtrc hiên 

3.1. Cách thirc thirc hin djch vi Cong trirc tuyn 

Khi t chirc, cá nhân có nhu cu siir dçing djch vi cOng trirc tuyn müc d 3 
dOi vói 9 thu tc (Phii litc 1 dInh kern) vui lông truy cp vào Trang Thông tin Hành 
chInh cOng tinh BInh Duong theo dja chi: http://dichvucong.binhduongg0yy   
(mic Dich vii công) hoc https://sovhttdJ.bjnhduonggoyy   (muc TTHC) và thuc 
hién theo trInh tu các buO'c sau: 

a) DAng k tài khoàn gOrn các thông tin: H9 vA ten, ngAy sinh, s chüng minh 
nhân dânlhO chiéu,... 

b) BAng nhp vào h thong; 

c) T chuc, cá nhân chon don vj là S VAn hóa, Th thao và Du ljch; 
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d) To chirc, cá nhân chon Dich vii cong cn giao djch (VD: Van boa, TDTT, 
Du lich); 

d) T chtrc, cá nhan din toàn bô thông tin cn thit trên biu mu h so din 
tir và dInh kern các tp bàn quét/bãn mêm dôi vOi nhuiig van bàn, tài 1iu di kern 
cüa ho so; 

e) Sau khi din dy diü thông tin,t chtrc, Ca nhân nhn vào nut Gui h so 
gü'i ho so diên ti:r. Ho so së duo'c chuyên ye Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tip 
nhân, thâm djnh, x1r 1 và giâi quyêt ho so; 

g) Thông tin v qua trInh giâi quyt h so s duc cp nht trtrc tip trên trang 
djchvy.công dê to chic, cá nhân biêt. Khi ho so h?p  1 và day dü diêu kin giài 
quyêt, to chüc, cá nhân s nhn duçc thông báo ye thai gian giài quyêt ho so; 

h) Tru'O'ng hçp h so chu'a dy dü hoc có yêu cu khác, t chüc, cong dan sê 
duc huóng dan chi tiêt dê bô sung hoàn chinh ho so. 

3.2. Cách th(rc thirc hin djch vi bu'u chinh cong Ich 

Khi t chirc, cá nhân có nhu cu sir diing djch vii bu'u chInh cong Ich di vâi 
13 thu tçic (Phi lic 2 dinh kern) vui lông thirc hin theo các bithc sau: 

BuOc 1. TO chic, Ca nhân có nhu cu thirc hin TTHC thông qua djch vii bi.ru 
chInh cong Ich den các diem phiic vi cüa buu din (Danh sách diem giao djch buu 
din cung cap dch vi hành chInh cOng duçc däng tài trên trang thông tin din tir 
cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch http://sovhttdl.binhduong.gov.vn  (miic Hrnng 
dan TTHC). 

Buóc 2. Dai diên t chirc, cá nhân có h so cn chuyn phát cüng vOi nhân 
viên bu'u chInh kiêm dêrn, dôi chiêu danh mic tài 1iu có trong ho so so vâi danh 
miic tài 1iu dä duçc co quan có thâm quyên cOng bO cOng khai trén Co sâ dü 1iu 
quôc gia ye TTHC, Trang Thông tin Hành chInh cOng tinh BInh Ducing theo dja 
chi: http ://dichvucong.binhduong.gov.vn   

BuOc 3. Nu thy danh miic tài 1iu có trong h so con thiu so vâi danh miic 
tài 1iu dugc cOng bO cOng khai quy djnh ti diem b, mic 3.2 thI nhân viên biru 
chInh có trách nhim huâng dan di din tO chuc, cá nhân bô sung day du. 

Buâc 4. Nhân vien bu'u chInh và di din t chuc, cá nhân 1p và cüng k vào 
Phiêu gui hO so theo mâu do doanh nghip cung üng djch vv bu'u chInh cong Ich 
phát hành trong do ghi rO h9, ten, dja chi ngui gui; ten, dja chi co quan cO tbâm 
quyn; ten TTHC; danh mc tài lieu, van bàn cO trong ho so và nhffiig ni dung lien 
quan khác (neu cO). 

Bithc 5.  Nhân viên buu chInh trrc tip dóng gOi, niem phong h so có sr 
chü'ng kiên cüa di din tO chuc, cá nhân dê chuyên phat. Vic chap nhn và phat 
buu giri du'çc thçrc hin theo quy djnh ti Diêu 11 Lut bu'u chInh. 
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No'! nhIn: 

- Nhtr trên; 
- SO Ni vu tinh; 
- Trung tam Hành chInh cong tinh; 
- Ban Giám dOe SO; 
- Các phOng chrc näng thuc Sà; 
- Các doii vj sr ngIiip trVc thue SO; 
- Website cfia SO'; 

- Luu: VT, Q,  "pdf'. 

KT. GL&M DOC 
O GIAM DOC 

t iu 

(,// 

:4.1 

Phu Yen 

Sâ Van hóa, Th thao vã Du ljch tinh BInh Duorng trân tr9ng thông báo den 
to chüc, cá nhân có nhu câu biêt dê thrc hin. Trong qua trInh thgrc hin nêu gp 
khó khAn, vithng mac vui lông lien h so din thoai (02743.897.770) dê duçic h 
tra././ 
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PHU LUC 1 
Danh muc TTHC thu'c hiên tiêp nhân va fl kêt qus giãi quyêt qua dich vu 

cong trirc tuyên mfrc do 3 thuôc thâm qun gi,n quêt iia S&VHTTDL 
(Kern theo Cong van sO ? SVHT/DL-JP 7i1iang I nám 2019 

cua SO I an Izoa 7 /7 c' thavvaDir/,.,4 
- '''... ' - I :.jL.I.'', 

Stt Ten thu tuc hành chInh,' Ghi chIi 
I LiNH VIJC VAN HOA 

1 Cp giy phép t cht'rc biu din ngh thut, trInh din thôri 
trang cho các to chüc thuc dja phuo'ng 

Cong b theo 
Quyêt djnh s 
1153/QD- 
UBND ngây 
04/5/2019 

2 Thông báo t chtrc biu din ngh thut, trmnh din thi 
trang; thi ngiri dçp, ngithi mu 

1/ 

3 Tip thin h so' thông báo san phm quâng cáo trên bang 
quãng cáo, bang-ron 

// 

4 Tip nhân thông báo t chirc doàn ngu?Yi thirc hin quáng 
cáo 

1/ 

II LINH VU'C TDTT 

1 Cp giy chirng rihn dü diu kin kinh doanh cüa doanh 
nghip kinh doanh hoit dng the thao 

/1 

III LINH VIXC DU LICH 

I Thu tic cp the huó'ng dn viên du ljch quôc tê /1 

2 Thu tuc cp the hung dan viên du ljch ni dja /1 

3 Thu tVc  cp di the huóng dn viên du ljch quc t, the 
huó'ng dn viên du ljch ni dja 

II 

4 Thu tiic cong nhn hang co sâ 1uu trü du ljch: hang 1-3 
sao dôi vi co s luu trili du ljch (khách san, bit thir du 
ljch, can h5 du lich, táu thüy lu'u trü du ljch) 

/1 
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1ã giãi quyêt qua 
cüa S& VHTTDL 

4'ng q nám 2019 

PHU LUC 2 
Danh mic TTHC thiyc hin tip nhn

/ ji, 
dlch vii biru chInh cong Ich thuc thâm 

(Kern theo Cong van sO 
cIa So' Van hóa,Thêt3t,aD4j 

Stt 
(A -____.- 

Ten thu tuc hành chInh— Ghi chü 
I LINH VU'C VAN HOA 

1 Cp giy phép t chirc biu din ngh thut, trInh din 
thñ trang cho các to chüc thuc dja phuang 

Quyt djnh s 
11 53/QD- 
LTBND ngày 
04/5/2019 

2 Cp giy phép phê duyt ni dung bàn ghi am, ghi hInh 
ca mia nhc, san khâu cho các to chirc thuôc dja 
phuang 

II 

3 Thông báo t chirc biu din ngh thut, trInh din th?ñ 
trang; thi ngui dp, ngixi mâu 

// 

4 Cp giy phép kinh doanh karaoke (do Sâ vn hóa, Th thao 
và Du ljch cap) 

/1 

5 Tip nhn h so' thông báo san phm quãng cáo trén bang 
quáng cáo, bang-ron 

// 

6 Tip nhn thông báo t chirc doàn nguñ thrc hin quáng 
cáo 

1/ 

7 Thu tçlc xác nhn danh miic san phm nghe nhIn có ni 
dung vui choi giái trI nhp khâu 

// 

II  LiNH VUC DU L!CH 
1 Thu ttic cp the huó'ng dn viên du ljch quc t 1/ 
2 Thu tçtc cp the huó'ng din viên du ljch ni dja II 

3 Thu tiic cp di the hiró'ng din viên du ljch quc t, the 
huó'ng dn viên du ljch ni dja 

// 

4 Thu tiic cp 1i the huong dn viên du ljch // 

5 Thu tic cp the huo'ng dn viên du ljch ti dim // 

6 Thu tic cong nhn htng co' s luu tri1t du ljch: hang 1-3 
sao dôi vii co si luu trü du ljch (khách san, biêt thu du 
ljch, can ho du lich, tàu thüy luu trii du ljch) 

1/ 
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