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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   21  tháng  9 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 4579/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13/4/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BVHTTDL ngày 25/7/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ 

sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  

QUYẾT ĐỊNH: 

                Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (gồm 123 TTHC, cụ thể: cấp tỉnh 105 TTHC, cấp huyện 15 TTHC, cấp 

xã 03 TTHC). 



  
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố 

thủ tục hành chính chuẩn hóa dưới hình thức “Bản sao y bản chính” thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quảng Nam. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Cục KSTTHC-VP Chính phủ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP; PVP A. Quảng; 

- Trung tâm HCC&XTĐT; 

- Lưu: VT, VX, KSTTHC. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Văn Tân 
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