
 
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

              Số:       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 

của UBND tỉnh ban hành “Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh BR-VT giai 

đoạn 2016-2020 

Thực hiện công văn số 1355/KH-SVHTTDL ngày 26/8/2016 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) về việc xây dựng 

Khung lộ trình dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 – 2020. 

 Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2018 đối với các thủ tục hành chính sau:  

I. Các thủ tục hành chính đã được triển khai dịch vụ công mức độ 3 theo 

Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016  của UBND tỉnh và hoạt động 

tại Website dịch vụ công của tỉnh qua địa chỉ: http://dichvucong.baria-

vungtau.gov.vn : 

+ Lĩnh vực Văn hóa và Di sản Văn hóa: 

1. Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke 

2. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp 

và người mẫu 

3.Tiếp nhận thông báo s n ph m qu ng cáo tr n b ng qu ng cáo, băng-rôn 

4.Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ 

chức thuộc địa phương 

II. Các Thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công mức độ 3 năm 2018: 

+ Lĩnh vực Văn hóa và Di sản Văn hóa: 

1. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (th m quyền của UBND tỉnh) 

2. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 

3. Cấp giấy phép đưa tác ph m nhiếp  nh từ Việt Nam ra nước ngoài triển 

lãm (th m quyền UBND cấp tỉnh) 

4. Cấp giấy phép sao chép tác ph m mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh 

hùng dân tộc, lãnh tụ  

5. Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện qu ng cáo 

6. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác ph m mỹ thuật (th m 

quyền của Sở Văn hóa và Thể thao) 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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7. Cấp giấy phép khai quật kh n cấp 

8. Cấp giấy phép phổ biến phim (-Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt  

hình do cơ sở điện  nh thuộc địa phương s n xuất hoặc nhập kh u; - Cấp giấy 

phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện  nh thuộc địa 

phương đáp ứng các điều kiện:  

+ Sán xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;  

+ Nhập kh u ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến). 

9. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động 

đến người xem phim (do các cơ sở điện  nh thuộc địa phương s n xuất hoặc nhập kh u) 

10. Cấp phép nhập kh u văn hóa ph m không nhằm mục đích kinh doanh 

thuộc th m quyền của Sở Văn hóa và Thể thao 

11. Giám định văn hóa ph m xuất kh u không nhằm mục đích kinh doanh 

của cá nhân, tổ chức ở địa phương 

12. Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ 

khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng 

làm đạo cụ. 

13. Ph  duyệt nội dung tác ph m tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác ph m 

nhiếp  nh nhập kh u 

14. Ph  duyệt nội dung tác ph m điện  nh nhập kh u 

15. Xác nhận danh mục s n ph m nghe nhìn có nội dung vui chơi gi i trí 

nhập kh u 

16. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 

17. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác đi u khắc 

18. Cấp giấy phép triển lãm tác ph m nhiếp  nh tại Việt Nam (th m quyền 

UBND tỉnh)  

19. Cấp giấy phép đưa tác ph m nhiếp  nh từ Việt Nam ra nước ngoài 

triển lãm (th m quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)  

20. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp qu ng 

cáo nước ngoài tại Việt Nam 

21. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp qu ng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

22. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp 

qu ng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

23. Đăng ký di vật, cổ vật, b o vật quốc gia 

24. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tiến hành nghi n cứu sưu tầm di s n văn hóa phi vật thể tại địa phương 

25. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, b o vật quốc gia 

26. Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

27. Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích 

28. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 
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29. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 

30. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 

31. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

người đẹp, người mẫu 

32. Cấp giấy phép ph  duyệt nội dung b n ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương 

+ Lĩnh vực Quản lý Thể dục thể thao: 

1. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động đối với Câu lạc bộ Thể thao 

chuy n nghiệp; 

2. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt 

động thể thao; 

3. Cấp giấy phép triển tổ chức hoạt động Bóng đá; 

4. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Thể dục thể hình; 

5. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Thể dục th m mỹ (Yoga); 

6. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Bóng bàn; 

7. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Billards & Snooker; 

8. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Mô tô nước tr n biển; 

9. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Vũ đạo gi i trí; 

10.Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Bơi lặn; 

11. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Khi u vũ thể thao; 

12. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam; 

13. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Quần vợt; 

14. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay cơ động; 

15. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Quyền anh; 

16. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Taekwondo; 

17. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao; 

18. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Karatedo; 

19. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng; 

20. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Judo; 

21. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Cầu lông; 

22. Cấp giấy phép tổ chức hoạt động Patin; 

23. Đăng cai tổ chức Gi i thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

+ Lĩnh vực Gia đình: 

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (th m quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (th m quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 
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3. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (th m quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (th m quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

6. Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (th m quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-

truc-tuyen/57  

Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Từ ngày 01/02/2018. 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo, giới 

thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá 

nhân để biết và thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng li n hệ trực tiếp Bộ 

phận Công nghệ thông tin Sở Văn hóa và Thể thao – Điện thoại: 02543.515146 

để được hỗ trợ thực hiện. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- UBND tỉnh (báo cáo);  

- BCĐ CNTT tỉnh (báo cáo);                                                               

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  cấp tỉnh; 

- BGĐ ( báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Website Sở VHTT; 

- Lưu: VT, VP, CNTT (Tấn). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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