
UBND TfNH BINH DTJ'CNG CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
sO VAN HOA, TH THAO VA DU LICH Dc 1p — Tij do — Hnh phüc 

S& 4 /TB-SVHTTDL Blnh Du'o'ng, ngày tháng j näm 2019 

THÔNG BAO 
V vic thrc hin djch vii cong trrc tuyn mü'c t1 3 di vó'i các TTHC thuc 
thâm quyên giãi quyêt cila S& Vn hóa, The thao và Du ljch tinh Blnh Diro'ng 

Nhm tao  diu kin thun 1i cho t chi.c, cá nhân trong vic giái quy& thu 
tiic hành chInh (TTHC), Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh Bmnh Di.rong thông 
báo ye vic áp diing và cung cap djch vi cong trirc tuyên mirc d 3 den tO chrc, cá 
nhân Co nhu câu duçc biêt dê thrc hin, cii the nhu sau: 

1. S& Van hóa, Th thao và Du ljch, hin nay dang áp dyng và thy'c hin 
djch vy cong triyc tuyên mü'c d 3 dôi vol 9 TTHC, gôm: 

1.1. Cp giy phép t chirc biu din ngh thut, trInh din th?i trang cho các 
tO chrc thuc dja phuo'ng; 

1.2. Thông báo t chtrc biu din ngh thut, trInh din thñ trang; thi ngu?i 
dçp, ngixi mu; 

1.3. Tip nhn h so thông báo san phm quãng cáo trên bang quáng cáo, 
bäng-rôn; 

1.4. Tip nhn thông báo t chiirc doàn ngrOi thi;rc hin quáng cáo; 

1.5. Cp giy chi1rng rihn du diu kin kinh doanh cüa doanh nghip kinh 
doanh hoat  dng the thao; 

1.6. Cp the huOng dn viên du llch  quc t; 

1.7. Cp the hung dn viên du ljch ni dja; 

1.8. Cp d& the huóng dn viên du ljch quc t, the huóng dn viên du ljch 
nôi dja; 

1.9. Cong nhn hang co sO km trO du ljch: hang 1-3 sao di vOi co sO lu'u trü 
du ljch (khách san,  bit thu du lch, can h du ljch, tàu thüy lu'u trü du ljch). 

2. Cách thfrc thu'c hiên 

Khi th chuc, cá nhân có nhu cu sO ding djch vi cong trirc tuyn mOc d 3 di 
vOi 9 thu tjc nên trén vui lông truy Cp vào Trang Thông tin Hành chInh cong tinh 
Birth Ducing theo da chi: http://dichvucong.binhduong.gov.vn  (m%lc Djch vi cOng) 
hoc https://sovhttdl.binhduong.gov.vn  (rnc TTHC) vá thirc hin theo trInh tir các 
buóc sau: 

2.1. Dang k tài khoán grn các thông tin: H9 Va ten, ngày sinh, s chOng minh 
nhân dân/hô chiOu, 



2.2. Däng nhp vào h thng; 

2.3. T chirc, cá nhan chon don vj là S Van boa, Th thao và Du ljch; 

2.4. T chüc, cá nhan chon Dich vij cong cn giao djch (VD: Van hóa, TDTT, 
Du lich); 

2.5. T chtrc, cá than din toàn b thông tin cn thit trên biu mu h so din 
tr và dInh kern các tp bàn quét/bân mêm diôi vâi nhüng van bàn, tài 1iu di kern cüa 
ho so; 

2.6. Sau khi din dy dü thông tin, t chCrc, Ca nhân nhn vào nut Gui h so 
gui ho so din t1r. Ho so s drn'c chuyên ye Sâ Van hóa, The thao và Du ljch tiêp 
nMn, thâm djnh, xü l và giái quyêt ho so; 

2.7. Thông tin v qua trInh giái quyt h sos duc cp nht trrc tip trén 
trang djch vçi cOng dê to chirc, Ca nhân biêt. Khi ho so hçp l và day dü diêu kiên 
giài quyêt, to chirc, Ca nhân s nhn du'çc thông báo ye thi gian giài quyêt ho so; 

2.8. Tri.thng hçip h sa chu'a dÀy dü hoc có yeu cÀu khác, t chirc, cOng dan 
së thrçc hung dan chi tiêt dê bô sung hoàn chinh ho so. 

Sä Van hóa, Th thao và Du ljch tinh BInh Duang trân tr9ng thông báo dn to 
chcrc, cá than có thu câu biêt dê thirc hin. Trong qua trInh thirc hin nêu gp kho 
khàn, vuâng mac vui lông lien h sO din thoai (02743.897.770) dê duçic h trç./.1v 

No'inhân: 

- Ban Giám dc SO; 
- Các phOng chirc nang thuc SO; 
- Các don vi sis nghiêp trirc thuc SO; 
- TO chOc, cá nMn có nhu câu; 
- Ltru: VT, Vp, Website, "pdf". 
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