
Nguyn Khoa Hãi 

UBND TINH BINTI DUCiNG CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
sà VAN HOA, THE THAO  VA DU L!CH Dc ip — Ti1 do — Hnh phüc 

S& QO  /TB-SVHTTDL BInh Dtrnng, ngày,I5 tháng,fonám 2021 

THÔNG BAO 

A

V vic tip nhn hi) s0 V giãi quyt thu tttc hành chInh 
thu9c tham quyen glai quyet cua So' VHTTDL trong giai don binh thuo'ng 

mói ti Trung tam Hành chInh cong tinh 

Can cü Cong van so 5146/UBND-HCC ngày 11/10/2021 cüa UBND tinh 
A A A - A A f A A Bmh Duong ye viçc thirc hiçn TTHC d?.c  bl9t, cap bach lien quan den nguoi dan, 

doanh nghip trong giai don bInh thithng mói ti Trung tam Hành chInh cong tinh. 
- •A A A r A • • S Nham thrc hiçn tot cong tac phong chong dch Covid-19 trong gial don bmh 

thuô'ng mâi. S Van hóa The thao và Du Ijch thông báo d&i các ti) chüc, cá nhancó 
thu cau gial quyet TTHC thu9c tham quyen giai quyet cua So tiep tic thrc hiçn 
thông qua djch vi cong tWc  tuyên müc d 3, mirc d 4 (Danh miic dIth kern) hoc 

A A • A 5 A A n9p ho so va nhn tra ket qua qua d!ch  bi.ru chrnh cong ich. Rieng doi vol thu t%lc 
(xac nhn danh mic san pham nghe nhin co ni dung vul chrn giai tn nhp khau), 

• - F F P. A P P A P P. 9 co nhieu thanh phan ho so dtc thu ngoai cach thuc tren, to chixc, ca than co the gui 
qua bixu din. 

ThYi gian thc hin tr ngày 13/10/202 1 cho dn khi có thông báo mâi. 

Trong qua trInh thirc hin nu có khó khan, vuóng m.c t chüc, cá than lien 
h Cong chtrc tip nhn hi) so và trá kt qua cüa S& thông qua si) din thoi 
(0274.3897.770) hoc (ông Büi Quoc LOc,  sdt 0973751751) dé duçc huâng dan, h 
trçi. 

A A 9 A F A S A A . , s p Tren day la thong bao ye tiep than ho so va giai quyet thu tiic hanh chinh 
thuc thãm quyên giái quyêt cüa Sâ VHIIDL trong giai don bInh thiràng mâi ti 
Trung tam Hành chInh cong tinh./.. 

Nuinhân: 
- VAn phông UBND tinh; 
- Trung tam Hành ehinh Cong tinh; 
- Các to chCrc, cá nhân lien quan; 
- Các Phó Giám dc S&; 
- Các phOng, ban, don vj trrc thuc Sâ; 
- PhOng VHTI' eác huyn, thj xä, Tp; 
- Website cüa Sâ; 
- Luu: VT, Lr 
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