
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

Số:          /SVHTT-KHTC 

V/v triển khai Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 2312/QĐ-UBND ngày 

16/8/2017 của UBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; 

Căn cứ Công văn số 4331/UBND-VP ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao theo 

quy định hiện hành; 

Căn cứ Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh 

về việc bãi bỏ Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tới các phòng chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc được biết và thực hiện: Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 

16/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu đã được bãi bỏ tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 

của UBND tỉnh; đồng thời, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước trong lĩnh vực văn hoá, gia đình và thể dục thể thao được áp dụng tại 

Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ theo công văn số Công văn số 4331/UBND-VP ngày 15 tháng 4 năm 2022 

của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

có văn bản báo cáo về Sở để được hướng dẫn, xử lý./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở VHTT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Trung 

 



UY BAN NHAN DAN 
TINH BA R!A  — VUNG TAU 

S& SciQD-UBND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIET NAM 
Dôc 1p - Tu do - Hinh phüc 

Ba Rja - VIng Thu. ngày  2ij  tháng40 nám 2022 

QUYET D!NH 
V/v hal bô Quyt dnh s 2312/QD-UBND ngày 16 tháng 8 nàm 2017 cüa 

Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh Ba Ria — VOng Thu ye vic phê duyt danh 
m1c dlch  vii siy nghip cong sfr ding ngân sách nhà nithc trong Iinh viyc 

Van hoá và Th thao tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH BA R!A  - VUNG TAU 

Can thLut To chic chinh quyn d/aphirong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Luát sira dói, bó sung rnç$t so ctiêu cla Lut to ch&c C'hmnh phi và Lut tO ch&c 
chInh quyên ct/a phu?Yng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can th Luát ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 
2015, Luát sila ctOi,bó sung mt sO diêu cüa Luct ban hành van ban quy phqm 
pháp luat  ngày 18 tháng 6 nám 2020; 

Can ca Nghj ct/nh s 154/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa 
ChInh phi Sii-a ctOi, bó sung rn3t sO diêu cia Ngh/ ct/nh sO 34/2016/ND-c'P ngày 
14 tháng 5 nOm 2016 caa ChInh phi quy ct/nh chi tiét mt sO diêu và bin pháp 
thi hành Lut Ban hành van ban quyphgm pháp lut; 

Can cá, Nghj ct/nh s 60/2021/ND-CF ngày 21 tháng 6 nám 2021 cta 
Chinh phü quy ct/nh cci ché t chz tài chinh cia cto v/ sr nghip cong 4p; 

Cán ci Quyt ct/nh s 156/QD-TTg ngày 29 tháng 01 nám 2022 cüa Tht 
titóng Chmnh phü ye vic ban hành Danh myc dfch vy sz nghip cong sa dyng 
ngOn sách nhà nithc trong linh vc van hoá, gia ctInh, the duc the thao và du 
lich, 

Cànth Quyé't ct/nh s 2312/QD-UBND ngv 16 tháng 8 nám 2017 cüa 
Chi t/ch Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — Vüng Tàu ye vic phê duyt danh myc 
djch vy sit nghip cOng sz'r dyng ngán sách nhà nithc trong linh v1rc Van hoá và 
The thao tinh Ba R/a — Vüng Tàu; 

Can ca C'Ong van 5á 4331/UBND-VP ngày 15 tháng 4 nàm 2022 caa 
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic thtc hin danh rnyc d/ch vy st nghip 
cong th dyng ngán sách nhà nzthc thuôc các linh vyc van hoá, gia dInh, the dyc 
the thao theo quy ctinh hién hânh; 

Theo cte ngh( cüa Giám dc Sá Van hoá và Thé thao tgi Ta tInh sd 92TTr-
SVHTTngày 04 tháng 10 nám 2022. 
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QUYET DINH: 

Diu 1. Bãi bO Quy& djnh s6 2312/QD-UBND ngày 16 tháng 8 nàm 2017 
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Ria — Vi3.ng Tàu ye vic phê duyt danh 
miic dich vi sr nghip cong sr drng ngân sách nhà nithc trong lTnh virc VAn 
hoá và The thao tinh Ba Ria — Ving Tàu. 

L do bãi bO: Ni dung cüa Quyt djnh s 2312/QD-UBND không con phü 
hçip v&i thirc tê và da dtrqc quy djnh tti Quyêt djnh so 156/QD-TTg ngày 
29/01/2022 cüa Thu tiràng ChInh phü ye vic ban hành Danh mi1c djch vi sii 
nghip cong sü ding ngân sách nhà nuâc trong linh vrc van hoá, gia dmnh, the 
dic the thao và du lich. 

Diu 2. IIiu hrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1%rc k ffr ngày kI. 

Diu 3. T chfrc thirc hin 

Chánh V phOng UBND tinh, Giám dc các So: Tu pháp, Tài chInh, VAn 
hoá và The thao; Thu tniOng các sO, ban, ngành; Chü tich UBND các huyn, thj 
xA, thành phô; Thu tnrOng các Ca quan, don vj và to chüc, cá nhân có lien quan 
chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay./. 

Noi nhn: 
-NhuDiêu3; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Trung tam Cong báo - Tin hpc tinh; 
- Luu: VT, VX) 
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