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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 

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

 Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận;  

 Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng 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 được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biểu 

diễn nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Phụ lục I kèm theo).  

 - Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục II kèm theo).   

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
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Bùi Thế Nhân 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP (Huy). 
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