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QUYẾT ĐINH 

Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của 

Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND 

tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định 2503 ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh về việc công bố 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Danh mục 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà tĩnh (có danh 

sách kèm theo), tại Chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến của Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn hoặc Chuyên mục 

Dịch vụ Công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở, địa chỉ 

http://sovhttdl.hatinh.gov.vn. 

Điều 2. Văn phòng Sở, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Sở có 

trách nhiệm cập nhật, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân được biết 

để áp dụng. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thụ lý và trả kết quả theo quy 

trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

-     - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

                    (Đã ký) 

 
 

Bùi Xuân Thập 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành theo Quyết định số:     379        /QĐ-SVHTT&DL ngày31    /10/2016  

của Giám đốc Sở VHTT&DL) 
 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Thể dục, thể thao 

1 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh 

doanh hoạt động thể thao. 

II Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 

2 Cấp giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu. 

3 Cấp giấy phép công diễn (biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang). 

III Lĩnh vực Hướng dẫn du lịch 

4 Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm. 

5 Đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (1-2 sao). 

6 Đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch (1-2 sao). 

7 Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 

8 Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch. 

9 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. 

10 Cấp mới thẻ thuyết minh viên du lịch. 

11 Cấp lại thẻ thuyết minh viên du lịch. 

IV Lĩnh vực Quảng cáo 

12 
Tiếp nhận h  sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-

rôn 
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