
UBND TH B1NH DUONG CQNG HOA XA HQI CH(J NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO VA DU LJCH Dc Lp —  T do  — Hnh phüc 

S6:2Tf /TB-SVH Ffl)L BInh Dzro'ng, ngày thang nàm 2020 

THÔNG BAO 
V vic thirc hiên djch vi cong trrc tuyn mfrc d 3,4 di vó'i các TTHC thuc 
thm quyn giãi quyt cüa S& Van hóa, Th thao và  Du Ijch tinh BInh throng 

Nhàm tto diêu kin thun lçii cho to chirc, cá nhân trong vic giâi quy& thu 
tue hânh chInh (TTHC), Sâ Vn hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Dirmg thông 
báo ye vic ap dung va cung cap djch vul  cong trirc tuyên mic d 3,4 den to chirc, cá 
nhan có nhu c.0 duqc bit d thurc hin, cii  the nhir sau: 

1. S& Van hóa, Th thao và Du llch,  hin nay dang áp ding thirc hin djch 
viI cong trirc tuyn mü'c d 3,4 di vó'i 60 TTHC (Dank mic a'mnh kèm). 

2. Cách thfrc thrc hiên 

Khi t chüc, Ca nhân có thu cu sà dçing djch vi cOng true tuyn rnüc d 3, 4 
dOi vâi 60 thu tile  fleU trên vui lông truy cp vào Trang Thông tin Hàth chInh cong 
tinh BInh Di.rong theo ctja chi: http://dichvucong.binhduong.gov.vn  hoc 
https://sovhttdl.binhduong.gov.vn  (mc TTHC) và thire hin theo trInh tr các buâc 
sau: 

2.1. Dàng k tâi khoân: Nu là cá nhân thI vào mc cá nhân, nu là doath 
nghip thi vào muic  t chirc và din day dü thông tin: Ho và ten, ngày sinh, s ehüng 
minh nhân dãn/h chiêu, so din thoi, this din th, ten cong ty,... 

A • A -. 2.2. Dang nhtp vao hç thong; 

2.3. T chirc, cá nhân ch9n dcm vj là Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch; 

2.4. T chi'rc, cá nhân ch9n Djch vii  cOng cn giao djch (VD: Van hóa, TDTT, 
Du lich); 

2.5. T churc, cá nhn din toãn bO thông tin cn thi& trên biu mu h so din 
tu va drnh kern cac tçp ban quet/ban mem doi voi nhung van ban, tal liçu di kern cua 
ho so; 

S S S 

2.6. Sau khi diên day dü thông tin, tO chCrc, cá nhân nhân vào nut xem lai  và 
gi:ri ho so d gui h so' din tCr. Ho so' s dixcc chuyn v S?i Van hóa, The thao và 
Du ljch tiOp nhn, thârn djnh, xur l và giâi quyêt ho so; 

A A t S S 1 A A A A 2.7. Thong tin ye qua trrnh giai quyet ho so se duçic cp that trrc tiep qua so 
din thoai hoc thu din tur tüy vào yêu câu cüa to chrc, cá nhãn khi dang k. Khi ho 
so hçip l và d.y dü diu kin giâi quyt, t chüc, cá than sê than duçcc thông báo v 
th?i gian giãi quyet ho so; 



2.8. Tnräng hçip h so chua dy dü hoAc có yeu cu khác, th chCrc, cá nhãn së 
duqc huong dn chi tiêt dê bô sung hoàn chinh ho so. 

Sr Van hOa, Th thao và Du ljch tinh BInh Dtwng trân trçng thông báo dn th 
chuc, ca than co thu cau biet de thrc hiçn. Trong qua tnnh thc hi9n neu co kho 
khàn, vuâng mc d nghj to chirc, cá than lien h can b mOt  cüa cüa S& thông qua 
(ong Büi Quc LOc, SDT: 0973751751) ct duçic huàng dn chi tiêt.,.p.v' 

Noinhân: 
- Ban Giam doe Sâ; 
- Các phông cuure nAng thuc SO, 

- PhOng VH1T cáe huyn, thj xA, TP; 
-TOchñt,cánhãneótthucu; 
- Website SO; 
- Liru: VT, Lc) 

 

Nguyn Khoa Hãi 
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DANH MVC 
Thu tiic hành chInh thic hiên dlch  vii cong trtrc tuyn mü'c d 3, 4 cüa So' VHTTDL 

(Kèin theo Thông báo s6511/TB-SVHTTDL ngàytháng 4 nám 2020 cza Sà Van hóa The thao và Du l/ch,) 

STT GHI TEN THU TUC  HANH CHINH CHU 

LiNH 
VC 

MU'C 
DQ 

1 Cp Giy phép thành I.p Van phông di din tai  Viêt Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch vi 
lü' hành nuàc ngoài 

Du ljch 3 

2 Cp 1i Giy phép thânh 1p Van phông di din ti Vit Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch 
vçi 1ü' hành nuo'c ngoâi trong trithng hçip chuyên dija diem dit tni s& cüa van phông dai  din 

Du ljch 3 

3 Cp lai  Giy phép thành 1p VAn phông dai  din  tai  Vit Nam cüa doanh nghiêp kinh doanh djch 
vi 1t hành nucc ngoài trong trithng hqp Giây phép thành l.p VAn phông dai  din bj mat, bj hüy 
hoai, bj hi.r hông hoc bj tiêu hUy 

Du ljch 3 

4 Diu chinh Giy phép thành 1p VAn phông dai  din  tai  Vit Nam cüa doanh nghip kinh doanh 
djch vi 1 hành nuc ngoài 

Du ljch 3 

5 Gia han  Giy phép thành 1p VAn phông dii din tai  Vit Nam cüa doanh nghip kinh doanh djch 
vii 1ü' hành nuóc ngoài 

Du ljch 3 

6 Thñ tiic cp di the Inthng dn vien du ljch quc t, the hix&ng din viên du ljch ni dija Du ljch 3 

7 Cp lai  Giy chiing nhn dlAng k' hoat  dng cüa Ca s h trçl nan  nhan bao 1rc gia dInh (thrn 
quyên cUa Uy ban nhân dan cap tinh) 

Gia dInh 3 



8 Thu tic cp lai  Giy chrng nhn dàng k hoat dng cüa ccx s& tu vn v phông, chng bo hrc gia 
dmnh (thârn quyên cUa Uy ban nhân dan cap tinh) 

Gia dinh 3 

9 Thu tue c.p 1i The than viên chàm soc nan  than  bao  1rc gia dInh Gia dInh 3 

10 Thu tiic cp lai  The nhân vien tu v.n phông, chng bao  1irc gia dIth Gia dInh 3 

11 Thu tic diii Giy chung nhân däng k hoat dng cüa ccx s& h trçY nan  nhân bao  1ire gia diInh thm 
quyên cña Uy ban nhân dan cap tinh) 

Gia dInli 3 

12 Thu tue di Giy chung nhn dàng k hoat dng cüa ccx s& tu vn v phông, chng bao  hrc gia dInh 
(thârn quyên cña Uy ban nhân dan cap tinh) 

Gia dInh 3 

13 Thu tue cp giy chung nhân dñ diu kin kinh doanh hot dng th thao cüa doanh nghip Th diic 
the thao 

3 

14 Cp chirng chi hành ngh rnua ban di vet, c v, bâo v quc gia Van boa 3 

15 Cp gip phép trin lam tác ph.rn nhip ành tai  Vit Nam (thm quyn cüa Uy ban nhân dan cp 
tinh) 

Van hóa 3 

16 Cp giy phép dua tác phm nhip âth tr Vit Nam ra nuóc ngoài trin lam (th.m quyn cüa Uy 
ban nhân dan cap tith) 

Van hóa 3 

17 C.p giy phép khai qut khn cp Van hóa 3 

18 Cp giy phép phê duyêt ni dung bàn ghi am, ghi hInh ca rnüa nhac, san khu cho eác t chi.'rc 
thuc dja phuong 

Van hóa 3 
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19 Cp gi.y phép ph bin phim (- Phim tài 1iu, phim khoa hçc, phirn hot hInh do ca s& din ânh 
thuc dja phu'o'ng san xuât ho.c nhp khâu; - Cap giây phép phô biên phim truyn khi nAm triiàc 
lien kê, các co s& din ânli thuc dja phuog dáp ñng các diêu kin: + San xuât It nhât 10 phim 
truyn nhira di.rqc phép phô bin; + Nhp khau It nhât 40 phim truyn nhira thrgc phép phô biên) 

VAn hóa 3 

20 Cp gi.y phép phi, bin phim có sir ding hiu 11ng dc bit tác dng din ngLri xem phim (do các 
ca si din ânh thuc dija phuong san xuât hoc nhp khau) 

VAn hóa 3 

21 Cp gi.y phép thành l.p VAn phông dai  din cüa doanh nghip quâng cáo nuâc ngoái tai  Vit Nam VAn hóa 3 

22 Cp giy phép t chrc thi nguôi diçp, ngui rnu trong phm vi dja phu'ong VAn hóa 3 

23 Cp lai Giy phép thánh 1p VAn phông di din cüa doanh nghip quáng cáo nuc ngoài tai  Vit 
Narn 

VAn hóa 3 

24 Cp phép cho ngi.r?yi Viêt Nam djnh Cu & nuoc ngoài, t chüc, cá nhân nu6c ngoài tin hành nghiên 
ciru suu tarn di san vAn hóa phi v the ti dja phucing 

VAn hóa 3 

25 C.p phép nh.p kh.0 vAn hóa phrn không nhrn rniic dIch kinh doanh thuc thrn quyn cUa S& 
VAn boa, The thao và Du ljch 

VAn hóa 3 

26 Cp sàa di, b sung Giy phép thành 1p VAn phOng di din cüa doanh nghip quáng cáo nuóc 
ngoái tai  Vit Nam 

VAn hóa 3 

27 Cy giy phép t, chrc trti sang tác diiêu khc (th.m quyn cüa Uy ban nhân dan cp tinh) VAn hóa 3 

28 DAng k di vet,  c 4t, bão vt quc gia VAn hóa 3 

29 Giárn dinh vAn hóa phm xut khu không nh,m muc dIch kinh doanh cüa cá nhân, t chirc & dija 
phLrang 

VAn hóa 3 
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30 ThU tçic cho phep t chi1rc trin khai sir diing vu khI quân dçing, sUng san, vU khI th thao, v.t 1iu 
no, cong cu ho tra con tInh nàng, tác ding diric si'r d1ing lam dao  ci 

Van boa 

31 ThU tic phê duyt ni dung tác phrn din ánh nhp khu Van hóa 
32 ThU tic phé duyêt nôi dung tác phm tao  hmnh, m thuât rng diing, tác ph.m nhip ãnh nhp khu Van hóa 
33 ThU tuc xac nhn danh muc san phm nghe nhIn có ni dung vui choi giài trI nhp khu Van hóa 
34 Tip nhân thông báo t chU'c thi sang tác tác phm m thut (th.m quyn cUa S& Van hóa, Th 

thao và Du lich) 
Van hóa 

35 ThU tiic cp giy phép kinh doanh dlch vii 1U hành ni dja Du ljch 
36 ThU tic cp lai the huóng dn vien du lich Du ljch 
37 ThU tiic cp the huóng dn viên dich vii ni da Du ljch 
38 ThU tiic cp the huóng dn vien du ljch quc t Du ljch 
39 ThU tc cp the huóng dn viên du ljch tai dim Du 1ch 
40 ThU tiic Cong nhân Co s kinh doanh djch vu mua sm dt tiêu chun phiic vii khách du ljch Du ljch 
41 ThU tuc cong nhân hang co' s hiu trU du ljch: hang 1-.3 sao di v&i co' s liiu trU du ljch (khách 

san, biêt thr du ljch, can ho du ljch, tâu thUy hiu trU du ljch) 
Du ljch 

42 ThU tiic cp giy chUng nhân dU diu kin kinh doanh hoat dng th thao cUa Câu lac b th thao 
chuyên nghip 

The diic 
the thao 

43 ThU tiic cp Giy chUng nhân dU diu kin kinh doanh hoat dng th thao di v6i mon Lan su 
rông Th dijc 

the thao 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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44 Thu tiic cp Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng th thao di vói mon Th diic 
the hInh và Fitness 

Th dic 
the thao 

4 

45 ThU tiic cp Giy chüng nhn dU diu kin kinh hott dng th thao di voi mon Bai, Ln Th diic 
the thao 

4 

46 C.p chüng chi hành ngh tu b di tIch Van hóa 4 

47 Cp gi.y chüng nhn dU diu kin hành ngh tu b di tIch Van hóa 4 

48 Cp giy phép kinh doanh karaoke (do S& vAn hóa, Th thao và Du ljch cp) VAn hóa 4 

49 Cp giy phép kinh doanh vU trumg VAn hóa 4 

50 Cp giy phép sao chép tác phrn m5 thut v danh nhan vAn hóa, anh hUng dan tc, lãnh ti VAn hóa 4 

51 Cp gi.y phép t chirc biu din ngh thut, trmnh din th&i trang cho các t chrc thuc dja 
phuong 

VAn hóa 4 

52 Cp giy phép trin lAm rn5 thut (th.m quyn cUa Uy ban nhân dan c.p tinh) VAn hóa 4 

53 Cp 1i chUi-ig chi hành ngh tu bi di tIch VAn hóa 4 

54 Cp iai giy chüng nhn dU diu kin hành ngh tu b di tIch VAn boa 4 

55 Cy giy phép xây drng tuçmg dài, tranh hoành tráng VAn boa 4 

56 Thông báo t chUc biu din ngh thut, trInh din thèi trang; thi ngui dçp, ngLthi inu VAn hóa 4 

57 ThU tic dAng k t chUc l hi (thm quyn quyt djnh cUa Üy ban nhân dan cp tinh) VAn hóa 4 

58 ThU tçic thông báo t chirc l hi (thãm quyn quyt djnh cUa 1.iJy ban nhan dan c.p tinh) VAn hóa 4 
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59 Tip nhn h so thông báo san phm quâng cáo trén bang quãng cáo, bang-ron Van hóa 4 
60 Tip nhn thông báo t chirc doan ngithi thrc hin quãng cáo VAn hóa 4 
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