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UY BAN NHAN DAN
T!NH BA RIA-VUNG TAU
S:

A /QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ba Rja - Vz2ng Tàu, ngày 2L tháng , nàm 2020

QUYET DNH
Ye vic cong b Danh m1ic thu tic hành chInh chuân hóa linh vIrc
van hóa co' so', linh virc thir vin, linh virc gia dInh thuc thârn quyn
giai quyet cua UBND cap huyçn tren da ban tinh Ba R!a — Vung Tau
CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU
Can cir Lut T chirc ChInh quyn dja phrnmg ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa ChInh
phü ye kiêm soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14
tháng 5 näm 2013 cOa Chinh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cUa các nghj
djnh lien quan den kiêm soát thu t1ic hành chInh; Ngh djnh so 92120171ND-CP
ngày 07 tháng 8 nãm 2017 cOa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa các
nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tic hành chInh;
Can cir Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cOa B
trithng, Chü nhim Van phông ChInh phü huàng dan ye nghip vçi kiêm soát thu
tiic hành chInh;
Can cr Quy& djnh s 4874/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa
B truông B Van hóa, The thao và Du ljch ye vic cong bô thU tiic hành chInh
chuân hóa näm 2019 thuc phm vi chrc nàng quãn 1 cUa B Van hóa, The thao
và Du ljch;
Xét d nghj cUa Giám dc S& Van hóa và Th thao tai Th trInh s .LITTrSVHTT ngày O. tháng 3 näm 2020,
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic 18 thU tiic hành chInh
chuân hóa lTnh virc: van hóa Co sâ, thu vin, gia dInh thuc thârn quyên giâi
quyêt cUa UBND cap huyn trên dja bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
Ni dung chi tit cUa thu t%lc hành chInh duçcc ban hành kern theo Quyt
djnh sO 4874/QD-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 näm 2019 cua B truàng B Van
hóa, The thao va Du ljch ye vic cong bô thu tic hành chInh chuân boa näm 2019
thuc phm vi chUc näng quán l cUa Bô Van hóa, The thao và Du 1ch.
Giao Giám dc Sâ Van boa và Th thao tham mini ChU tjch Uy ban nhân
dan tinh xay d%rng quy trInh ni b trong giãi quyët thu tçlc hành chInh.
Giao Chu tjch UBND cp huyn chju trách thim v hInh thUc, ni dung
cOng khai thu tiic hành chInh theo dUng quy djnh dOi vâi nhing thu tVc hành
chInh thuc thâm quyên tiep nhn, giài quyêt cua don vi mInh.
1

Diu 2. Quyt djnh nay có hiêu 1irc thi hành k tir ngày k. Quy& djnh và
Danh m11c kern theo ducrc dang tâi trén Cong thông tin din tir cüa tinh Ba Rja —
Vüng Tàu, dja chi: http ://www.baria-vungtau.gov.vn.
Các quyt djnh sau day h& hiu 1irc k tir ngày Quyt djnh nay có hiu 1irc
thi hành:
1. Quyt djnh s 433/QD-UBND ngày 12 tháng 02 nàrn 2018 cüa Chü tjch
UBND tinh Ba Rja — VQng Tàu ye vic cong bô thu tijc hành chInh dã duqc
chuân hóa và bâi bó thU tue hành chInh lTnh vuc van hóa Co sâ, 1Tnh v1rc thu vin
và lrnh vrc gia dInh thue thâm quyên giài quyêt cUa UBND cap huyn trên dja
bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
2. Quyt djnh s 328 1/QD-UBND ngày 15 tháng 11 näm 2018 cUa ChU tjch
UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu ye vic cOng bô danh rn11c thu tiic hành chInh
mói ban hành trong 11'nh v1rc lê hi thuc thâm quyên giài quyêt cUa UBND cap
huyn trên dja bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
3. Quyt djnh s 301/QD-UBND ngày 14 tháng 02 närn 2019 cUa ChU tjch
UBNID tinh Ba Rja — VOng Tàu ye vic cong bô danh miic thu t%lc hành chInh
mi ban hành, thu tiic hành chInh bj bài bó trong lTnh vrc van hóa thuc thâm
quyên giãi quyêt cUa UBND cap huyn trên dija bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
4. Quyt djn}i s 2249/QD-UBND ngày 30 tháng 8 näm 2019 cUa ChU tjch
UBND tinh Ba Rja — VUng Tàu ye vic cOng bô danh mvc thU tic hành chInh
mâi ban hành trong linh v11c van hóa thuc thâm quyên giãi quyêt cUa UBND cap
huyn trén dija bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu.
Diêu 3. Chánh Van phông UBND tinh, ThU tru&ng các Sâ, Ban, Ngành
thuc UBND tinh, ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô và các tO chüc,
cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!.
Noi n/ian:
- Nhis Diêu 3;
- B VHTT&DL (b/c);
- C%ic KSTTHC - Van phOng ChInh phü (b/c);
- TT Tinh üy; IT }{DND tinh (b/c);
- JiB MTTQ VN tinh;
- S& Ni vii,
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh;
- Trung tam Cong báo tin hçc tinh;
-Li.ru: VT,NC

KT.CHU TECH1,
O CHU T!CH"

TrnVänTuâ'n
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DANH MJC THU TIJC HANII CHJNH CHUAN HOA
THUOC THAM QUYIN GIAI QUYET CUA UBND CAP H!JYN TREN D!A BAN TINH BA R!A — VUNG TAU

n hành kern iheo Quyê't ct/nh sd (S24 /QD-UBND ngàytháng 3 nàrn 2020 cüa Chi t/ch Uy ban nhán dan tinh Ba R/a — Vüng Tàu)
:

"hthü
hành
chInh

Thô'i han
giãi quyêt

Dta diem
thiyc hin

Cách thuc
thic hin

PhI, 1 phi

Can cur phãp 1

Ghi chü

Linh vtrc van hóa co s&
- Bô phn
- Thôi gian
tip nhn ho tip nhn
so' và trã két và trã kt
qua: các ngày qua cap
huyn
lam vic trong
doanh
tun
dich
Hai dn thir
karaoke
(do co
Sáu (bui
quan
sang tü 7 gio'
quân l
00 dn 11 gii
nhà nuàc
30, bui chiu
vvan
ti'r 13 gRi 30
hóa CaP
dn 17 gR)
huyén
trtTr các ngày
cap)
l.
Thütiic
cp Gity
p1iép dii
diêu kin

- ThOl gian
giãi quyt: 05
ngày lam vic

H sc duçic np - Ti cac thành ph
theo các phucing trirc thuc trung ucing
Va ti các thành ph&
thi'rc sau day:
thi xã tnrc thuôc tinh:
- Np trirc tiêp
+ Tr 01 den 05 phOng,
- Qua dung buu müc thu phi là
diçfl
6.000.000 dong/giay;
+ Tir 06 phông tr6 len,
mirc thu phi là
12.000.000 dng/giy.
- Tai CáC khu VUC
khác:
+ Ti'r 01 dn 05 phOng,
mrc thu phi là
3.000.000 dng/giy;
+ Tir 06 phOng trâ len,
mirc thu phi là
6.000.000 dng/giy.

- Nhüng ni
- Nghj dinh s 54/2019/ND-CP
dung cOn lai cüa
ngày 19 tháng 6 näm 2019 cña
TTHC thic hin
ChInh phñ quy djnh v kinh
theo Quyet djnh
doanh djch vii karaoke, djch
s 4874/QDv vu tnrng. Co hiu lrc thi
BVHTTDL
hành tr ngày 01 tháng 9 nam
ngày
2019
3 1/12/2019 cüa
- Thông tu s 212/2016/TT- Bô trurng B
BTC ngày 10 tháng 11 näm Van hóa, Th
2016 cüa B truâng B Tài thao và Du lich
chInh quy djnh mirc thu, ch v vic congb
d thu, np, quãn 1)" Va 51T
thu tuc hành
di1ng phi cp giây phép kinh chInh chun hóa
doanh karaoke, vU trumg. Co näm 2019 thuôc
hiu lirc thi hành tir ngày 01 phm vi chirc
tháng 01 nãm 2017.
nàng quán l
cüaB Van
hóa, Th thao
va Du ljch.

ktirngay
thn dü h so
theo quy djnh.
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Thñ ti1c
cp Giy
phép d1U
chinh
Giâyphép
dñ diu
kin kinh
doanh
djchvii
karaoke
(do co
qt
l' nhà
nucve
van hóa
cp huyn
cp)

- B phn
- Thô'i gian
tiêp nhn ho tip nhn
so va trã kt và trã k&
qua: cac ngay qua cap
lam vic trong
huyn
tuân ti1 thir
Hai dn thU
Sáu (bui
sang t1r 7 giO'
00 cin 11 gi
30, bui chiu
tiir 13 gi 30
den 17 gR)
trr cac ngày
!.

- Nhüng ni
- Nghj djnh s 54/2019/ND-CP
dung con li cüa
ngày 19 tháng 6 näm 2019 cUa
TTHC thc hin
ChInh phU quy djnh v kinh
doanh dich vu karaoke, djch theo Quy& djnh
so 4874/QDviii vu tnrOng. Co hiu lirc thi
BVHTTDL
hành tii ngày 01 tháng 9 nam
ngay
2019.
31/12/2019 cüa
- Thông tu' s 212/2016/TT- B truâng B
BTC ngày 10 tháng 11 näm Van hóa, Th
2016 cüa B truâng B Tài thao và Du lich
chInh quy djnh mirc thu, ch v vic cOngbó
- Tai các khu vuc
do thu, np, quãn l) Va sfr
thi tuc hành
khác: Di vâi tnthng
diing phi cap giy phép kinh chInh chun hóa
hqp các co sâ cia duçc doanh karaoke, vu trung. Co nàm 2019 thuôc
cap phép kinh doanh
hiu hrc thi hành tiir ngày 01 pham vi chjrc
karaoke d nghj tang
tháng 01 näm 2017.
nãng quãn 1
them phOng, mirc thu
cña Bô Van
là 1.000.000
hóa, Th thao
dng/phOng.
và Du lich.

H so duçc np - Tai cac thành ph
theo các phuong trirc thuc trung irong
và ti các thành ph6,
thirc sau day:
thi xä tnrc thuôc tinh:
- Np trirc tiêp
Di vâi truYng hcip
các
CO SO cia duc cap
- Qua dumg buu
phépkinhdoanh
karaoke d nghj tang
them phOng, mirc thu
là 2.000.000
dng/phOng.

- ThOl gian
giãi quyt: 04
ngày lam vic
k tr ngày
nhn dU h so
theo quy djnh.
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ThU tiic
Cong

- Thoi gian
tiêp nhn hO

- B phn
tip nhn

H so duqc np
theo phuong

Không quy dnh

Thông tu s
08/2014/TT- Nhftng ni
BVH]ITDL ngày 24 tháng
dung cOn 1ii cUa

nhan 1n
du "Ca
quan dat
chun van
hóa",
"Don vi
dat chun
van boa",
"Doanh
nghi
dt chun
van hóa"

so' và trã kt và trá kt
' cac
' ngay qua cap
qua:
lam vic trong
huyn
tuAn tir thu
Hai dn thu
Sáu (bu6i
sang tr 7 gii
00 ctn 11 gRi
30, bu6i chiu
tr13 gi?30
dn 17 giä)
trtr các ngày
lê.

thüc sau day:

näm 2014 cüa Bô tru&ng B)
Van hóa, The thao vã Du ljch
quy djnh chi tit tiêu chun, lrmnh
tir, thu ti1c xét và cong nhn "Ca
quan dt chun van hóa", "Don
vi dat chun van hóa", "Doanh
nghip dat chun van hOa". Co
hiu 1rc ttr ngày 01 tháng 10
näni 2014.

- Np trrc tip

- Thôi gian
giãi quyêt:
longaylàm
vic k tir
ngày nhn
dy dü h so
hp l.
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ThU t11c
- Thô'i gian - Bô phtn H so di.rçc np
xét tang tiêp nhn h
tiêp nhn
theo phuang
danh
thUc sau day:
so' và trã kt và trã kt
hiu Khu
qua: cac ngay qua cap - Np trVc tiêp
dan cu
huyn
van hóa lam vic trong
tu&n tu thi
hang

Không quy djnh

TTHC thrc hin
theo Quyet djnh
s 4874/QDBVHTTDL
ngày
3 1/12/2019 cüa
B) tnrâng B)
Van hOa, Th
thao và Du 1jc1
v vic cOng bô
thu tiic hành
chInh chun hóa
näm 2019 thuôc
pham vi chfrc
näng quân l)
cüa B Van
hóa, Th thao
và Du lich.

Nghj djnh s 122/2018/ND- NhU'ng ni
CP ngày 17 tháng 9 näm 2018 dung con 'a cUa
cUa ChInh phU quy djnh v xét UHC thrc hin
tang danh hiu "Gia dInh van theo Quyet djnh
hóa"; "Thôn van hóa", "Lang s 4874/QDvAn hóa", "Ap vAn hOa", "Ban
BVHTTDL
vAn hOa", "Tb dan ph vAn
ngày

näm

hóa". CO hiu 1rc thi hành k 3 1/12/2019 cUa
tr ngày 05 thãng 11 nãm Bô trtrâng Bô
2018.
Van hOa, Th
thao vã Du ljch
Ve vic cong bô
thu tic hành
chInh chun bOa
näm 2019 thuc
phm vi chirc
näng quãn 1
cUaBVän
hóa, Th thao
và Du lich.

Hai dn thr
Sáu (bui
sang tr 7 gii
00 n 11 gi
30, bui chiu
tir 13 gi 30
dn 17 gi?i)
trtr cac ngày
1.
- Thôi gian
..,.
gial quyet:

Trong thyi
han 05 ngày
lam vic, kê
tr ngày nhn
dugc h si
hçp 1, ChU
tjch Uy ban
nhân dan cp
huyn quyêt
djnh ttng
danh hiêu va
Giy cong
nhn Khu dan
cu van hOa.
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Thu ti1c
Xét tng
Giây
khen

- Thôi gian

- Bi) phn

tip nhn ho
sr va trã kt
qua: cac ngay

tiêp nhn
và trã kt
qua cap

H si duçic np
theo phiwng
thirc sau day:

Không quy djnh

Ng djnh s 122/2018/ND- Nhttng ni
CP ngày 17 tháng 9 nam 2018 dung cOn lai cUa
cüa Chmnh phü quy djnh v xét TT'HC th?c hin
tang danh hiu "Gia dInh van theo Quyet djnh

Khu dan
CU' vn
hóa

lam vic trong
tun tiir thir
Hai dn thu
Sáu (bui
sang tir 7 gi
00 dn 11 giO'
30, buM chiu
tilt 13 gR'c 30
dn 17 gi)
trilr cac ngày
l.
- Tho'i gian
giai quyt:
+ Trong th?yi
han 05 ngAy
lam vic, k
tilt ngày nhn
duçichs
hçip 1, Chü
tich Uy ban
nhân dan cp
huyn ti chüc
h9p Hi clong
thi dua - khen
thuung theo
quy djnh hin
hành v thi
dua, khen

huyn

- Np trirc tip

hóa"; "Thôn van hóa", "Lang s 4874/QDBVHTTDL
van hóa", "Ap van hóa", "Ban
ngày
van hóa", "Tb dan phi van
hOa". CO hiêu krc thi hành k 3 1/12/2019 cUa
tilt ngày 05 tháng 11 nam B trixâng B
Vãnhóa,Thê
2018.
thao và Du lich
v vic congb
thu tiic hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuc
phtm vi chüc
näng quãn l
cüa B VAn
hóa, Th thao
vA Du ljch.

thinng.
+ Trong thi
han 03 ngãy
lam vic, kê
t1r ngày cO kt
qua Hi dng
thi dua - khen
thithng, Chü
tjch Uy ban
nhân dan cp
huyn quyêt
djnh tng
Giy khen
Khu dan cu
van hOa.
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Thu tiic
- ThO'i gian
Côflg
tip nhn hi
nh?fl tan so' và trã kt
du "Xâ
qua: các ngày
dat ehun
vn hóa lam vic trong
nông thôn tun tr th
Hai dn thii
mOi"
Sáu (bui
sang ttr 7 gi?
00 dn 11 gR
30, bui chiu
t 13 gi30
dn 17 gii)

- BO phn H so diiçic np
tip nhn
theo phllong
và trá kt
thirc sau day:
qua cap - Np trirc tip
huyn

Không quy djnh

Thông tu s6 17/2011/TTBVH1TDL ngày 02 tháng 12
näm 2011 cüa Bô trtthng Bô
Van hóa, Th thao và Du lich
quy dinh chi tiêt ye tiêu chuân,
trinh ttj, thu tiic xét và cong nhn
"Xa dat chun vn hOa nông
thôn m". CO hiu lc r ngày
16/01/2012.

- Nhttng ni
dung cOn 1a cüa
TTHC thrc hin
theo Quyt djnh
4874/QDBVHTTDL
ngày
3 1/12/2019 cüa
BO tnrng Bô
Van hOa, The
thao vã Du ljch
v vic cOng b
thU tic hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuôc

phtm vi chirc
näng quãn i
cüaBVän
hóa, Th thao
và Du ljch.

tth các ngày
1.
- Th gian
giãi quyt:
05 ngaylàm
vic ké t1r
ngày nhn
dUhôsihçip
1.
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Thu tiic
cong
nh?n 1a'
"Xa dat
chun
vAn hóa
nông
thôn
mài"

- Thôi gian - B phn H s duçic np
tip nhn
theo phircmg
tip nhn h
thirc sau day:
so' và trã kêt và trá kt
qua: các ngày qua cap - Np tr1rc tip
lam vic trong
huyn
tun tr thr
Hai dn thir
Sáu (bui
sang t1r 7 gii
00 dn 11 giâ
30, bui chiu
ti'r13 gii30
dn 17 gi)
trr các ngày
l.
- Thai gian
giãi quyt:
05 ngaylàm
vic kê t1r

Không quy

17/2011/ITThông tu s
BVHITDL ngày 02 tháng 12
näm 2011 BO tnthng B Van
hóa, Th thao và Du ljch quy
djnh chi tiêt v tiêu chuãn, tl•Iflh
t?, thu tijc xét Va cong nhn "Xã
dt chuãn vAn hóa nông thôn
mài". Co hiu 1rc tr ngAy
16/01/2012.

- Nhttng ni
dung con 'a cüa
TTHC thirc hin
theo Quyt djnh
s 4874/QDBVHTI'DL
ngày
31/12/2019 cüa
BO trumg Bô
VAn hóa, The
thao và Du ljch
v vic cong b
thu tic hAnh
chInh chun hóa
nAm 2019 thuOc
phm vi chuc
nAng quAn 1
cüa B VAn
hOa, Th thao
vA Du ljch.

ngày nhn
dü ho so hçip
1 .
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Thñtuc
- Thôi gian - B phn H so duçc ntp
cong nh?n
tip nhn
tip nhn h
theo phrong
1n du
thirc sau day:
"Phug, so' và trã két và trâ kt
qua: các ngay qua cap - Np trirc tiêp
flj
huyn
dat chun lam vic trong
van rninh
tun tir thir
do thi"
Hai dn thir
Sáu (bui
sang tir 7 gi
00 den ii gi
30, bui chiu
tir 13 gi 30
dn 17 g
trir các ngày
l.
- Tho'i gian
giái quyêt:
05 ngày lam
vic, k tir
ngày nhn
dÀy dir h so
hp 1.

Không quy djnh

Thông tu s
02/2013/TTBVHTTDL ngày 24 tháng 01
nàrn 2013 B trung B Van
hóa, Th thao và Du ljch quy
dinh cI tiet tiêu chuân, tnflh
thn tijc xét Va cong than
"Phung dat chun van mith dO
tiii"; "mi trn dat chun Vfl
minh do tM". Co hiçu 1rc
ngày 10 tháng 3 närn 2013.

Nhung ni
dung con lj cüa
TTHC thrc hiên
theo Quy& djnh
s 4874/QDBVHTTDL
ngãy
3 1/12/2019 cüa
B tnrâng B
Van hóa, The
thao và Du ljch
v vic cong b
thir tuc hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuc
pham vi chirc
nãng quán l
cUaBôVän
hóa, Th thao
và Du ljch.
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- Thôi gian - B phn H si dixçic np
tip nhn
theo phixng
tip nhn h
thrc sau day:
và trã kh và trá k&
qua: các ngày qua cap - Np trirc tip
huyn
dt chun lam vic trong
tun tr thU
van minh
Hai dn thU
do thi"
Sáu (bui
sang tU 7 gi?i
00 dn ii gii
30, bui chiu
tU 13 giOr 30
dn 17 gi)
trU các ngày
lê.

Thu tiic
Cong
nhn 1ai
"Phuiing,

Không quy djnh

Thông tu s6 02/2013/TTBVHYI'DL ngày 24 tháng 01
näm 2013 Bô truOng Bô Van
hóa, Th thao và Du ljch quy
djnh chi tit tiêu chuân, trinh
tir, thU t1ic xét và cOng nhn
"PhiiOng dt chun van minh
do thj"; "Thj tr.n dat chun
van minh dO thj". CO hiêu hrc
tU ngày 10 tháng 3 nam 2013.

Không quy djnh

Nghj dinh s 110/2018/ND- Nhttng ni
CP ngày 29 tháng 8 näm 2018 dung cOn lai cUa
cUa Chfnh phU quy djnh v TTHC thijc hin
quán l và tO chi'rc lê hi. Co theo Quyet djnh

- ThO'i gian
giái quyêt:

- Nhitng nOi
dung cOn lai cUa
TTHC thc hen
theo Quy& djnh
4874/QDBVHTTDL
ngay
31/12/2019 cUa
Btnx&ngB
v hóa, Th
thao và Du ljch
ye V1C cOng b
thU tuc hành
chinh chun hOa
näm 2019 thuôc
phim vi chUc
näng quán 1
cUaBVän
hOa, Th thao
và Du ljch.

05 ngày lam
vic, k ti'r
ngày nhtn
dy dU h sci
hçip 1.
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ThU t11c
dang k)T
th chUc
1 hi

- Bô phn H s duçc np
- ThOi gian
tip nhtn theo các phix(rng
tip nhn h
so' và trã kt và trã k& thUc sau day:
.
qua: cac ngay qua cap

lam vic trong
tun tir thir
Hai dn thu1r
Sáu (bui
sang tir 7 gRr
00 dn 11 gR'Y
30, buôi chiu
tr 13 giO' 30
dn 17 gi)
tth các ngày
l.

huyn

hiu lirc ti'r ngày 15 tháng 10
näm 2018.

- Np trijc tip
- Qua dung bu'u
11

- Tho'i gian
giãi quyt:
Trong th?yi
hn 20 ngày
k tu.'r ngày
nhn &rçlc h
sGhcYp1, Uy
ban nhân dan
cp huyn cO
trách nhiêm
thm dinh.
11

Thu tiic
thông
báotô
chu1rc 1
hi

- B phtn
- Thô'i gian
tip nhn
tip nhn h
so' vã trä ket và trá kêt
qua cap
qua: cac ngay
huyn
lam vic trong
tun tir thu1r

H sci ducrc np
theo các phung
thi'rc sau day:
- Np trurc tiëp
- Qua &rO'ng bu.ru

Không quy djnh

s 4874/QDBVHTTDL
ngay
31/12/2019 cüa
B trirâng B
Van hOa, Th
thao và Du lich
v vic cong b
thu tujc hành
chInh chuAn hOa
näm 2019 thuôc
pham vi chirc
nãng quãn 1
cUa B Van
hóa, Th thao
vã Du lich.

- Nhüng ni
Nghj dnh s 110/2018/ND-CP
ngày 29 tháng 8 näm 2018 cUa dung con 1a cüa
TTHC thirc hin
Chmnh phü quy djnh v quãn 1
theo Quy& djnh
hi.
Co
hiu
hrc
và t chu1rc 1
si 4874/QDti'j ngày 15 tháng 10 nãm 2018.
BVHTTDL
ngãy

Hai dn thiir
Sáu(bui
sang t1r 7 gi
00den11gi
30, buôi chiêu
ti'r 13 gRi 30
dn 17 gRi)
tri'r các ngày
1.
- Thô'i gian
giãi quyêt:

Trong thi
htn 15 ngày,
kê tiir ngày Uy
ban nhân dan
cap huyn
nhân duac
van ban thông
báo, nêu
không Co
kiên trã 1?yi thI
don vj g1ri
thông báo
duGc to chuc
1 hi theo ni
dung d thông
báo.
Linh virc thtr viên

dién

3 1/12/2019 cüa
BtmângB
Van hóa, The
thao va Du lich
ye viec cong bo
thu tuc hãnh
chInh chun hóa
nàm 2019 thuc
pham vi ch1rc
näng quãn 1
cUaBôVãn
hóa, Th thao
và Du lich.

12

Thu tiic
- ThOi gian - Bô phn H sci diiqc np
dang k
tip nh.n
theo phi.rang
tip nhn h
hot
thirc sau day:
so' và trã kt và trã kt
dng thu qua:
các ngay qua cap - Np trirc tiêp
vin tu
huyn
nhân có lam vic trong
tuân t th
vn sách
Hai dn thfr
ban du
tr 1.000
Sáu (bu6i
ban den sang tr 7 gi
duOi
00 dn 11 gRi
2.000
30, bui chiu
tr 13 gi1 30
dn 17 gi)
trü các ngày
1.
- ThO'i gian
giãi quyt: 03

ngày lam
kê tr ngày
nhn du ho
h l.

Không

- Pháp 1nh Thu vin s
3 1/2000/PL-UBTVQH1O
ngày 28 tháng 12 näm 2000.
CO hiu 1irc ffr ngày 01 tháng
4 nm 2001.
- Nghj djnh s 72/2002/NDCP ngày 6 tháng 8 näm 2002
cüa ChInh phU quy djnh chi
tit thi hành pháp 1nh Thu
vin. Co hiu 1rc tr ngày 21
tháng 8 nãm 2002.
- Nghj djnh s 02/2009/NDCP ngày 6 tháng 01 näm 2009
cUa ChInh phü quy dnh VC to
chrc và hoat dng cüa thu
vin tu nhân có phic
dng. Co hiu lirc tir ngày 21
thang 02 näm 2009.
- Nghj djnh so 01/20 12/NDCP ngày 04 tháng 01 nãrn
2012 sa d6i b sung, thay the
hoäc bäi bO hüy bO các quy
djnh cO lien quan dn thu tic
hành chInh thuc phm vi
chc näng quãn 1 cüa B Van
hOa, Th thao và Du ljch.
Nghj djnh nay cO hiu 1?c thi
hành tr ngày 27 tháng 2 näm
2012.
- Thông tir s6 56/2003/TTBVHTT ngây 16 tháng 9 näm
2003 cUa Bô trueing BO Van

- Nhfng ni
dung con 1a cUa
TTHC thire hiên
theo Quy& djnh
s 4874/QDBVH'FT'DL
ngay
3 1/12/2019 cUa
Bô trumg Bô
Van hóa, The
thao va Du ljch
v vic cong bó
thu
hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuôc
pham vi chüc
nang quan i
cUa B Van
hOa, Th thao
a Dir ljch.

12

hOa - Thông tin (nay là BO
Van hOa, The thao và Du ljch)
v huàng dn chi tiit v diu
kin thành lap thu viên và thu
tiic dang k hoat dng thu
vin. Co hiêu 1%rc thi hânh
ngày 05 tháng 10 nãm 2003.
Linh vrc gia dlnh
13

Thu t11c
cp Giy
chi'rng
nhan
dang ky
hot
dng cüa
c so h
trq nan
rihân bao
lirc gia
dInh
(thm
quyen
cUa u
ban nhân
dan Cal)
huyn)

- ThOi gian - Bô phn
tip nhn h1 tip nhn
so' và trã kt và trã kt
qua: các ngay qua cap
lam vic trong
huyn
tun ffr thir
Hai dn thir
Sáu (bui
sang tir 7 gii
00 den ii gi
30, bui chiêu
tü 13 gi? 30
dn 17 g)
tth các ngày
l.
- Thoi gian
giãi quyk:
ThOi gian thrc
hin là 30

H sci duçic np
theo các phuong
thirc sau day:
- Np trrc tiêp
- Qua thrng bixu

Không quy djnh

- Luât PhOng, cMng bao lirc
gia dInh s6 02/2007/QH12
duqc Qu6c hOi thông qua
ngày 21 tháng 11 näm 2007.
CO hiu hrc tir ngày 01 tháng
7 nàm 2008;
- Nghj djnh s6 08/2009/NDCp ngày 04 tháng 02 näm
2009 cüa ChInh phü Quy djnh
chi ti& và huàng dn thi hành
mt s diu cüa Lust PhOng,
chong bao hrc gia dInh. CO
hiu l?c tr ngày 21 tháng
näm 2009;
- Thông tu s 02/2010/flBVHTTDL ngày 16 tháng
nAm 2010 cUa BO truOng BO
Van hóa, Th thao và Du ljch
Quy dinh chi ti& v thU tiic
clang k hoat dng, giái th ca
sO h trçi nan nhân bao 1irc gia
dInh; c sO tu vn v phOng,

- NhUng nQi
dung cOn 1i cüa
TTHC thirc hin
theo Quyt djth
4874/QDBVHTTDL
ngày
31/12/2019 cUa
BO tg B
Van hOa, The
thao và Du ljch
cong b6
thU tc hành
chInh chutn hOa
näm 2019 thuc
pham vi chiic
nang quãn i
cUa Bô Van
hOa, Th thao
và Du ljch.
13

ngày lam vic
kê ttr ngày
nhmn dU ho si
hçip 1.

14

Thu tiJc
cap 1iai•

- Thô'i gian
.
tiep nhan ho

- BO phn H s duçic np
. nhan theo cac phung
tiep

Không quy djnh

ch6ng bto lire gia dInh; tiêu
chuân cüa than viên tir vn;
cap the nhân viên tu van,
chrng nhn nghip vii chäm
soc, tu van và tp huãn phông,
chông bto 1irc
gia dmnh.
Co hieu lirc tü ngày 30 tháng
4 nàm 2010.
- Thông tu so 23/2014/TTBVHTTDL ngày 22 tháng 12
näm 2014 cüa BO truâng B
Van hóa, The thao và Du ljch
sira dôi, bô sung mt so diêu
cüa Thông tu so 02/2010/UBVHTTDL ngày 16 tháng 3
näm 2010 cUa BO truâng BO
Van hóa, The thao và Du ljch
quy djnh chi tiêt ye thu tic
dang k hoat dng, giãi the ci
sâ ho trçY ntn nhân bo lirc gia
dInh; cc sâ tu van ye phông,
chông bao l?c gia dInh; tiêu
chuân cüa nhân viên tu van;
cap the nhân viên tu van;
ching than nghip vi chäm
sOc, tu van và tp hun
phông, chông bto 1%rc gia
dInh. Co hiu lijc ti'r ngày 20
tháng 02 näm 2015.
- Thông ti.r s 02/2010/U- Nhüng nOi
BVH 11 DL ngay 16 thang 3 uung con
• u cua
nam 2010 cua BQ trrnmg BQ

sv va trã kt và trã k& thirc sau day:
qua: các ngày qua cp - Np trrc tip
lam vic trong
huyn
dang
- Qua dithng buu
tun
hU
hot
dng cUa Hai den thu
Sáu (bui
oh
sang tir 7 giO'
tra nan
nhn bo 00 dn 11 gi
1xc gia 30, bui chiu
d'inh
tr 13 giO' 30
thm
dn 17 giO')
quyên
tiii các ngày
cUa U
ban nhãn
dãfl CaP
- ThO'i gian
huyri) giãi quyt: 15
ngãy lam
kê tr ngày
nhn dU ho .r
hqp 1.
Giy
chüng

Van hóa, Th thao và Du ljch
Quy djnh chi tiêt ye thU ti1c
dängk hot dng, giái th c
s ho trçY nin nhân bto lirc gia
dInh; co sO' Pr vn v phông,
chng bo hrc gia dInh; tiêu
chuân cUa nhân viên Pr vn;
cp the than viên Pr vn,
chirng nhmn nghip vi chäm
sOc, Pr vn và tp hun phOng,
chông bo hrc gia ctinh. CO
hiu 1rc ffr ngãy 30 tháng 4
näm 2010.
- Thông P.r s 23/2014/TTBVHTTDL ngày 22 tháng 12
näm 2014 cUa Bô tnrO'ng B
Van hóa, Th thao và Du ljch
süa di, b suns mOt s diu
cUa Thông P.r so 02/2010/TTBVHTTDL ngày 16 thãng 3
näm 2010 cUa BO trirO'ng Bt
Van hOa, Th thao và Du ljch
quy djnh chi ti& v thU tijc
däng k hoat dng, giãi th ca
sO' h trq ntn nhân bto 1c gia
dInh; ca sO' P.r vn v phOng,
chng bao lirc gia dInh; tiêu
chuân cUa nhân viên Pr van;
c.p the nhân viên P.r van;
chirng nhn nghip vi chäm
sóc, Pr vn và tp hun
phOng, chng bao 1?c gia

TI'HC thirc hin
theo Quyt djnh
s 4874/QDBVHTTDL
ngày
31/12/2019 cUa
Bô truO'ng Bô
Van bOa, Th
thao và Du ljch
v vic cong bô
thU tic hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuôc
pham vi chUc
näng quán 1
cUa BO Van
hóa, Th thao
và Du ljch.

15

dInh. Co hiu 1rc tir ngày 20
tháng 02 nam 2015.
15

Thu tiic
- B phn
- Thô'i gian
di Giy tip nhn h
tip nhn
chCrng
so và trã kt và trã kt
nhn
qua: các ngay qua cap
dang k)T
lam vic trong
huyn
hoat
tun ti'r thir
dngcUa
Hai dn thi
CO SO h
trV nn
Sáu (bui
nhân bao sang tr 7 gRi
1irc gia
00 den ii gii
dInh
30, bui chiu
(thm
tfr 13 gi?i 30
quyen
dn 17 g
cüa u
ban nhân tri'r CáC ngày
dan cap
l.
huyn)
- ThOi gian
giãi quyt: 20
ngày lam
kê ffr ngày
nhn dO ho so
h l.

H so duçic np
theo cãc phuong
thirc sau day:
- Np trirc tiêp
- Qua dii6ng buii
diên

Không quy djnh

- Nghj djnh s 08/2009/NDCP ngày 04 tháng 02 nãm
2009 cUa ChInh phü Quy djnh
chi tit và huàng dn thi hành
mt s diu cüa Lust PhOng,
cMng bo luc gia dInh. CO
hiêu 1irc tr ngày 21 tháng
nam 2009;
- Thông tir S 02/2010/flBVH F [DL ngày 16 tháng
näm 2010 COa B trir&ng BO
Van boa, Th thao vã Du ljch
Quy djnh chi tiêt v thu tiic
ctängk hoat dng, giái th CO
sO ho trq nan nhân bao 1rc gia
dInh; Co SO flu vn v phOng,
chong bao lirc gia dInh; têu
chuân cüa nhân viên tu van;
Cp the flhafl Viêfl fix Vail,
chng then nghip vi,i chàm
SOC, tu van và tp hun phOng,
chng bao lrc
gia dInh.
CO hiu 1rc tr ngày 30 tháng
4 nAm 2010.
- Thông tu s 23/2014/TTBVHTTDL ngày 22 tháng 12
nàm 2014 cOa B truOng Bô
Van hóa, Th thao và Du ljCh
sua di, b sung mOt s diu

- IPing ni
dung con 1i cUa
TTHC thirc hin
theo Quyt djnh
4874/QDBVHTTDL
ngày
31/12/2019 cüa
BO tnthng B
Van hóa, The
thao và Du ljch
v vic cong b
thu tc hàrth
chInh chun hóa
näm 2019 thuôc
pham vi chüc
nang quán i
COa Bô Van
hóa, Th thao
và Du ljCh.

16

16

Thu t1jc
- Thô'i gian - Bô phãn
cp Giy tip nhn h6 tip nhan
Chirng
so' và trã kt và trã k&
nhan
qua: cac ngay
qua cap
clang '
lam vic trong
huyn
hot
tun tr thr
dng cUa
Hai dn thr
casO tu
van v
Sáu (bu6i
phOng,
sang t1r 7 gii
ch6ng
00 dn 11 gi?
bao lirc
30, bu6i chiu
t 13 gi 30
dn 17 gi)
quyên

116 s dtrçic np
theo các phung
thrc sau day:
- Np trrc tiêp
- Qua du&ng biru
din

Không quy djnh

cüa Thông tu s6 02/2010/ITBVH1TDL ngày 16 tháng 3
näm 2010 cüa Bô truâng Bô
Van hóa, Th thao và Du ljch
quy djnh chi tit ye thu t1ic
clang k hoat dng, giái th c
si h trci nan nhân bao 1irc gia
dInh; ca sâ tir vn v phông,
chóng bao lirc gia dInh; tiêu
chuân cüa than viên tir van;
cp the nhân viên tu vn;
chUng nhan nghip vi cham
sóc, tu van và tap huân
phOng, ch6ng bao 1irc gia
dInh. Co hiu 1irc tr ngày 20
tháng 02 näm 2015.
- Luat PhOng, ch6ng bao l?c
gia dIth S6 02/2007/QH12
duçic Qu6c hi thông qua
ngày 21 tháng 11 nam 2007.
Co hiu 1irc tr ngày 01 tháng
7 näm 2008;
- Nghj djnh S6 08/2009/NDCP ngày 04 tháng 02 nãm
2009 cüa Chmnh phU Quy djnh
chi ti& va huàng dn thi hành
mt s6 diu cüa Luat PhOng,
chông bao 1rc gia dhth. Co
hiu lirc tr ngày 21 tháng
näm 2009;
- Thông tu s6 02/2010/TTBVH F 1'DL ngày 16 tháng 3

- Nhftng ni
dung con 1i cüa
TTHC thirc hin
theo Quyt djnh
4874/QDBVHTTDL
ngày
31/12/2019 cüa
B tru&ng BO
Van hóa, Th&
thao và Du ljch
v vic cong b6
thu tc hàth
chIth chun hóa
näm 2019 thuc
j

4,,/L__
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cüa U
ban nhãn
dan cp
huyn)

trr cac ngày
i.
, gian
- Tho'i
giãi quyet: 30
ngày lam vic
k tir ngày
than dU h s
h lê

näm 2010 cUa Bô truâng Bô
Van hOa, The thao vâ Du ljch
Quy djnh chi tiêt ye thu tiic
dang k hoat dng, giãi th co
s h trq nan nhân bo 1irc gia
dInh; c s tix van ye phông,
ch6ng bao 1irc gia dInh; tiêu
chuân cüa nhân viên tu van;
cap the than viên tix van,
chfrng nhn nghip vi chäm
sóc, tu van vâ tp huân phOng,
chông bao 1rc
gia dInh.
CO hiu hrc tr ngày 30 tháng
4 nàm 2010.
- Thông tu
23/2014/TTBVH1TDL ngày 22 thãng 12
näm 2014 cüa Bô truing BO
Van hóa, The thao và Du ljch
sra dOi, bô sung mOt sO diêu
cüa Thông tu sO 02/2010/TTBVHTTDL ngày 16 tháng 3
näm 2010 cüa Bô tnthng BO
Van hóa, The thao và Du ljch
quy djth chi tiêt ye thu tiic
dang k hoat dng, giâi the c
sO' h trçy nan nhân bo 1irc gia
dInh; c sO' tir van ye phOng,
ch6ng bo 1irc gia dInh; tiêu
chuân cüa nhân viên tu van;
cap the nhân viên tu van;
chfrng nhn nghip vti chãm
sóc, tu van và tp huân
so

phm vi chi1rc
näng quãn 1
cüa Bô Van
hóa, Th thao
và Du ljch.

*
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Thu tic
câp1i
Giây
chrng
nhn
clang
hot
dng cüa
cosâ tu
van Vê
phOng,
cMng
bao lire
gia dinh
(thAm
quyên
cüa UY
ban fl1afl
dan cap
huyn)

- Thôi gian - BO phn
tip nhn
tip nhn h
so' và trã kt và trá k&
qua: các ngày qua ca
lam vic trong
huyn
tun t1r thir
Hai dn thir
Sáu (bui
sang tr 7 gi
00 d 11 giY
ehiu
30,
tr 13 gi? 30
dn 17 gi)
trü các ngày
1.
- Thi gian
giAi quyh: 15
ngày lam V1C
k tr ngAy
then dü h SO'
hçrp 1.

H sc &rçYc np
theo các phucing
thirc sau day:
- Np trirc tip
- Qua du'?ng bu'u
din

Không quy dith

phông, ch6ng bao lirc gia
dInh. CO hiu hrc tr ngày 20
tháng 02 näm 2015.
- Thông tu s 02/2010/TTBVH IIDL ngày 16 thang
näm 2010 cUa Bô truing B
Van hOa, Th thao và Du ljch
Quy djnh chi tiêt v thu ti1c
clang k hoat dng, giãi th Co
sâ h trçY n?n than bo 1rc gia
dInh; co s tu van v phOng,
ch6ng bao lirc gia dIth; tiêu
chun cUa nhân viên tir vn;
cp the thafl viên tu Van,
chirng nhin nghip vi chäm
sóc, tu van vâ tp hun phOng,
chông bo lirc
gia dinh.
CO hiu lirc tr ngày 30 tháng
4 nam 2010.
- Thông tu s6 23/2014/TTBVHTTDL ngày 22 tháng 12
nAm 2014 cUa B tnràng Bô
Van hOa, Th thao vA Du ljch
süa di, b sung mOt s diêu
cUa Thông tu so 02/2010/TTBVHTI7DL ngày 16 tháng 3
nAm 2010 cüa BO truàng B
Van hóa, Th thao và Du ljch
quy djnh chi tiêt v thu t11c
dAngk hoat dng, giAi th co
si ho trq nmn than bao lire gia
dInh; Co sr tu vn v phOng,

dung con 1i cüa
TTHC thc hiên
theo Quyt djnh
s 4874/QDBVHTTDL
ngay
31/12/2019 cüa
Bô tmng BO
Van hOa, Th
thao và Du ljch
ye vic cong b6
thu tc hàth
chIth chun hOa
näm 2019 thuc
pham vi chuc
näng quán i
cüa Bô VAn
hOa, Th thao
a Du ljch.
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chóng bto Iirc gia dinh; tiêu
chuân cUa nhân viên tu van;
cp the nhân viên tir vn;
chirng nhn nghip vii chäm
sóc,
tu van và tp huân
phOng, chng bo 1rc gia
dInh. Co hiu 1irc tir ngày 20
thang 02 näm 2015.
Thu t11c
- Thôi gian
di Giy tiêp nhn ho
chrng
so' và trã kêt
nhn
qua: các ngay
dang ky
lam vic trong
hot
tun tiir thir
dngcUa
Hai dn thr
CO
t5u
van ye
Sáu (bui
phOng,
sang tir 7 gi
chng
00 dn 11 gi
bto1irc
30, bui chiu
tr 13 gi 30
dn 17 giO)
quyên
tri'r CáC ngãy
cüa U'
ban nhin
1.
dan
- ThOi gian
huyen)
giãi quyêt: 20
ngày lam vic
kë tr ngày
nhân dO ho so
so

18

- B phn
tip nhn
và trã kt
qua cap
huyn

H so diiçic np
theo các phuong
thirc sau day:
- Np trirc tip
- Qua diRmg buii
din

Không quy djnh

- Nghj djnh s 08/2009/NDCP ngày 04 tháng 02 nãm
2009 cüa ChInh phü Quy djnh
chi tit và huO'ng dn thi hành
mt s diu cüa Lut PhOng,
chng bao !1rc gia dInh. Co
hiu luc tir ngày 21 tháng
nAm 2009;
- Thông tu s 02/2010/TIBVHYI'DL ngày 16 tháng
näm 2010 cOa B truâng B
Van hóa, Th thao và Du ljch
Quy djnh chi tiêt v thOtic
dang k hoat dng, giãi the CO
sO h tro nan nhân bao luc gia
dinh; co sO tu vn Vê phOng,
chng bao lirc gia dInh; tiêu
chun üa nhân viên ti' van;
cp te nhân viên tu Vafl,
chi'rng nhn nghip vt1 chäm
sóc, tu vin và tp hun phOng,
gia dInh.
chng bao 1rc
Co hiêu luc tr ngày 30 tháng

- Nhu'ng ni
dung con 'a cüa
TTHC thuc hiên
theo Quyt djnh
4874/QDBVHTTDL
ngãy
31/12/2019 cüa
B tmâng B
Van hóa, Th
thao và Du lich
v vic cong b
thO tuc hành
chInh chun hOa
näm 2019 thuôc
pham vi chuc
nang quail i
cOa Bô Van
hóa, Th thao
a Du ljch.

5/

/

'z— 20
c._

haplê.

4näm2010.
- Thông tt.r so 23/2014/TTBVH1TDL ngày 22 tháng 12
näm 2014 cUa BO truâng Bô
Van hóa, The thao và Du ljch
sira dôi, bô sung mt so diêu
cüa Thông tu so 02/2010/TIBVHTIDL ngày 16 tháng 3
näm 2010 cüa BO tru6ng Bô
Van hOa, The thao và Du ljch
quy djnh chi tiêt ye thU tic
dangk hoat dng, giâi the ca
sâ ho trq ntn nhân bao 1?c gia
dInh; cci si tu van ye phông,
chOng bao 1irc gia dInh; tiêu
chuân cUa nhân viên tu van;
cap the nhân viên tu van;
chUng nhn nghip vi1 chäm
sOc, tu van va tp huân
phông, chông bo 1irc gia
dInh. CO hiu lirc t1r ngãy 20
tháng 02 näm 2015.
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