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UY BAN NHAN DAN
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
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Ba Rja Vz2ng Tàu, ngày~L/. tháng näm 2020

Dc Ip Tir do Hinh phüc
-

-

-

QUYET D!NH
Y vic cong b Danh rniic thu tiic hành chInh chun hóalinhvtyc
van hoa co' so', hnh vuic thir vlçn, linh vic the diic the thao thu9c tham quyen
giãi quyt cüa UBND cp xa trên dja bàn tinh Ba Ra Vüng Tan
-

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA VUNG TAU
-

Can cir Lust To chirc ChInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 11am 2015;
Can cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 11am 2010 cüa ChInh
phU ye kiêm soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14
tháng 5 11am 2013 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so dieu cUa các nghj
djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh; Nghj djnh so 92/2017/ND-CP
ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa cac
nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh;
Can cü Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nàm 2017 cüa B
trithng, Chu nhim Van phOng ChInh phü huóng dan ye nghip v kiêm soát thu
tue hành chInh;
Can cü Quyt djnh s 4874/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa
B tnthng B Van hóa, The thao và Du ljch ye vic cong bô thu ttic hành chInh
chuân boa näm 2019 thuc phm vi ehirc näng quán 1 cUa BO Van boa, The thao
và Du lich;
Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Van hóa và Th thao tai Ti trInh s 22/TTrSVHTT ngày 09 tháng 3 näm 2020,
QUYET DNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh milc 05 thu t%ic hành chInh

chuân hóa 1mb vrc: van hóa co sâ, thu vin, the djc the thao thuc thâm quyên
giài quyêt cüa UBND cap xä trên dja bàn tinh Ba Rja Vüng Tàu.
-

Ni dung chi tit cüa thu tc hành chInh duqc ban hành kern theo Quyt
djnh so 4874/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cüa B trix&ng B Van
hóa, The thao và Du ljch ye vic cong bô thu tVc hành chInh chuân hóa näm 2019
thuc phm vi chüc näng quàn 1 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch.
Giao Giám dc S& Van hóa và Th thao tham muu Chü tich Uy ban nhân
dan tinh xây dimg quy trmnh ni b trong giãi quyet thu tic hành chInh.
Giao Chu tjch UBND cp xã chju trách nhim v hInh thüc, ni dung cOng
khai thu tiic hành chInh theo dung quy djnh dôi vái nhüng thu t1ic hành chInh
thuc thâm quyên tiêp nhn, giài quyêt cüa dn vj mInh.
1

Diu 2. Quy& djnh nay eó hiu 1rc thi hành k tü ngày k. Quyt djnh và
Danh miic kern theo diuçc dàng tâi trên Cong thông tin din tü cüa tinh Ba Rja —
Vüng Tàu, dja chi: http ://www.baria-vungtau.gov.vn.
Các quy& djnh sau day ht hiu 1rc k tü ngày Quyt djnh nay có hiu lire
thi hành:
1. Quyt djnh s 434/QD-UBND ngày 12 tháng 02 närn 2018cüa Chü tjch
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic cong bô thu tc hành chInh dâ duçic
chuân hóa và bâi bó thu tue hành chInh linh virc van hóa ca s, lTnh vrc thu vin
và linh v1rc the dçic the thao thuc thâm quyên giãi quyêt cüa UBND cap xà trên
dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
2. Quyt djnh s 3282/QD-UBND ngày 15 tháng 11 nAm 2018 cüa Chu tjch
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic cong bô danh mic thu t11c hành chInh
mi ban hành trong linh virc lê hi thuc thârn quyên giãi quyêt cüa UBND cap
xã trén dja bàn tinh Ba Ra — Vüng Tàu.
3. Quyt djnh s 303/QD-UBND ngày 14 tháng 02 närn 2019 cüa Chu tjch
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic cong bô danh m1c thu tiic hành chInh
mâi ban hành và bãi bO thu t%lc hành chInh trong lTnh virc van boa thuc thâm
quyên giãi quyêt cüa UBND cap xà trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Thu tru&ng cac Sâ,b Ban, Ngành
thuc UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thj xä, thành phô, Chu tjeh UBND
các xâ, phu?mg, thj trân và các tO chrc, cá nhân có lien quan chju trách thirn thi
hành Quyêt djnh nay.!.
No'in1,ln:
-NhuDiêu3;
- Bô VHTT&DL (b/c);
- Cue KSTTHC - Van phông ChInh phU (b/c);
- TT Tinh üy; TT HDND tinh (b/c);
- UB MTTQ VN tinh;
- Sà NOi vi,
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh;
- Trung tam Cong báo tin hQc tinh;
-Liru:VT,NC7:
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DANH MVC TITU TUC HANH CHINH CHUN HOA
THUOC 111AM QUYEN GIAI QUYET CUA UBND CP xA TREN JJJA BAN TINII BA RIA — VUNG TAU
hành kern theo Quye't djnh so' £2.2_QD-UBND ngày26/tháng 3 nárn 2020 cCa Chü tjch (]y ban nhOn dan tinh Ba Rja — Vi?ng Tàu)
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khen Gia

Khong Nghj djnh s 122/2018/ND-CP ngày
quy dinh 17 tháng 9 nam 2018 cüa ChInh phO
quy djnh v xét tang danh hiu "Gia
dInh van hóa"; "Thôn van hóa",
"Lang van hóa", "Ap van hOa", "Bàn
van hóa", "To dan ph van hóa". Co
hiu lc thi hành k ti'r ngày 05 tháng
11 nam 2018.
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1ti cüa TTHC thirc
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dInh van hOa"; "Thôn van hóa",
"Lang van hOa", "Ap van hóa", "Bàn
van hóa", "T dan ph van hOa". Co
hiu lc thi hành t1r ngày 05 tháng
11 nam 2018.

s
4874/QDBVHTTDL
ngày
3 1/12/2019 cña B
trithng B Van hóa,
Th thao và Du lich
ye viec cong bô thu
tuc hành chInh chun
hóa näm 2019 thuc
pham vi chirc nang
quãn 1 cüa B Van
hóa, Th thao và Du
lich.
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Không Nghj djnh si 110/2018/ND-CP ngày
29 tháng 8 näm 2018 cüa ChInh phu
quy djnh
quy djnh v quãn l và t chüc le
hOi. Co hiêu krc fir ngày 15 tháng 10
nam 2018.

- Nhttng ni dung con
lai cña TTHC thixc
hiên theo Quyt djnh
4874/QDBVHTTDL
ngày
31/12/2019 cüa Bô
trisOng Bi Van hOa,
Th thao va Du ljch
v vic cOng b thu
tiic hành chInh chun
hOa näm 2019 thuc
phm vi chirc näng
quán 1 cüa B Van
hóa, Th thao và Du

- Thôi gian giãi

quyt: Trong thai
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vic, k tir ngày
than &rcc h so
hçrp 1.
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Thu tiic
- Thôi gian tiêp - B phn
thông báo tO nhn ho so và trá tip nhtn
chicl hi kt qua: Cãc ngày và trà k&
cap xa
lam vic trong tun qua thuc
tü thir Hai dn thir
UBND
Sáu (bui sang fir 7
cap xa
gR 00 dn 11 giO'
30, bui chiu fir 13
gi 30 dn 17 giO)
trr các ngày l.
- ThOi gian giãi

quyêt: Trong thri
hn 15 ngày, k ti'ir
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ngày Uy ban nhân
dan cap xä nhn
ducic thông bão, nêu
khong cO kiên trã
1?yi thI don vj giri
thông báo duçic to
chrc 1 hi theo ni
dung thông báo.

Linh vrc thir vin
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ThU tiic dang
k hot dng
thu \'1
nhân CO v6n
sách ban du
tir 500 bàn
dn duài
1.000 bàn

- Thb'i gian tip
nhn h so' và trã
kt qua: Các ngày
lam vic trong tuan
tir thir Hai dn thir
Sáu (bui sang tir 7
gi? 00 den ii gi
30, bui chiu tir 13
gi 30 dn 17 gi)
trir các ngày 1.
- Thói gian giãi
quyt: Trong th?ñ
hmn 03 ngày lam
vic k tir ngày nhn
duqc h sci hçp 1.

- B phn
tiêp nhn
và trã kt
qua thuc
UBND
cap xã
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- Pháp lêth Thu vin s6 3 1/2000/PLUBTVQH1O ngày 28 tháng 12 näm
2000. Co hiu 1irc tü ngày 01 tháng
näm 2001.
- Nghj djnh s 72/2002/ND-CP
ngày 6 tháng 8 nàm 2002 cUa ChInh
phU quy djnh chi tiêt thi hành pháp
lênh Thu vin. Co hiu 1c tir ngày
21 tháng 8 näm 2002.
- Nghj djnh s 02/2009/ND-CP ngày
6 tháng 01 nàm 2009 cUa ChInh phU
quy djnh v t chirc và hot dng
cUa thu vin tu than cO phiic vii
cong dng. CO hiu lirc tir ngày 8
tháng 3 nam 2006.
- Nghj djnh s 01/2012/ND-CP ngày
04 tháng 01 näm 2012 sira di bô
sung, thay th hoc bAi bO hUy bO
các quy djnh cO lien quan dn thU
tiic hành chInh thuc phm vi chirc
nang quân 15r cUa BQ Van hóa, The
thao va Du ljch. CO hiu 1irc tir ngày

- Nhüng ni dung con
lai cUa TTHC thirc
hiên theo Quyt djnh
s
4874/QDBVHTTDL
ngày
3 1/12/2019 cUa BO
trirong BO Van hOa,
Th thao và Du ljch
v vic cong b thU
tuc hành chmnh chun
hóa nàm 2019 thuOc
phm vi chfrc nàng
quàn 1 cUa BO Van
hóa, Th thao và Du
ljch.

3

*

27 tháng 2 narn 2012.
Thông tu so 56/2003/TT-BVHTT
ngày 16 thang 9 näm 2003 cüa B
trtthng B Van hOa Thông tin (nay
là BO VAn boa, Th thao và Du ljch)
v hixàng dn chi tit v diu kin
thAnh ltp thu vin và thu t1ic dang k
hoat dng thu vin. Co hiu 1irc tr
ngày 05 tháng 10 nAm 2003.
-

-

Linh virc th diic th thao
5

Bô phn
ThU tiic cong
ThOi gian tip
nhân câu lac nhn h sr Va trã tiêp nhn
b th thao kt qua: Các ngAy và trA két
lam vic trong tuân qua thuOc
UBND
tU thtr Hai dn thr
cap a
Sáu (bui sang tir 7
gi 00 dn 11 gi
30, bui chiu tr 13
gi 30 dn 17 già)
trücácngàyl.
-
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Luat Th diic, th thao SO
77/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11
nAm 2006. Co hiu 1irc thi hành ti'1
ngày 01 tháng 7 nAm 2007.
Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP
ngày 26 tháng 6 nAm 2007 cUa
ChInh phU quy dnh chi ti& và
huàng dn thi hành mt s diu cUa
Lut Th diic, Th thao. CO hiu lrc
thi hAnh ti~ ngày 03 tháng 8 nAm
2007.
Thông tir so 18/2011/TIBVHTTDL ngày 02 tháng 12 nAm
2011 cUa Bô trumg Bô VAn hoA,
Th thao vA Du ljch quy djnh mu ye
to chuc và hoat dng cUa câu lc b
th thao cci sâ. CO hiu hrc thi hành
ti'r ngày 25 tháng 01 nAm 2012./.
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Thin gian giãi
quyt: Trong th?yi
hn 07 ngày lam
vic k tr ngày nhan
duçic h s hçp l.
-

Nhttng ni dung cOn
lai cUa TTHC thuc
hin theo Quy& djnh
4874/QDs
BVHTTDL
ngay
3 1/12/2019 cUa Bô
trung B Vn hOa,
Th thao và Du ljch
v vic Cong b6 thU
tiie hành chInh chun
hóa nAm 2019 thuôc
phm vi chuc nang
quAn l cUa B VAn
hOa, Th thao vA Du
ljch.
-
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