
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số:                /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày          tháng 12 năm 2019 

  

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

Thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-UBND, ngày 03/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 để các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2019-

2020. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 7 TTHC và mức độ 4 là 15 TTHC 

(chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Thời gian triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ 

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn đối với các thủ tục nêu trên kể từ ngày 

27/12/2019. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên trân trọng Thông báo đến các Sở, 

ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp Hội du lịch Phú Yên;  

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; 

- Các cơ quan truyền thông; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP.B. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 Nguyễn Thị Hồng Thái 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:          /TB-SVHTTDL ngày      /12/2019 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
MỨC ĐỘ 

3 

MỨC ĐỘ 

4 

I Lĩnh vực di sản văn hóa   

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích X  

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích X  

3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích X X 

4 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích X X 

II Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm   

1 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật X  

2 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng X  

3 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam X  

III Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn   

1 
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; 

thi người đẹp, người mẫu 
X X 

2 
Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương 
X X 

3 
Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm 

vi địa phương 
X X 

4 
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang cho các tổ chức thuộc địa phương 
X X 

IV Lĩnh vực thể dục thể thao   

1 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness 
X  

2 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ 
X  

V Lĩnh vực văn hóa cơ sở   

1 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 

quảng cáo, băng-rôn 
 X 

2 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thưc̣ hiêṇ quảng cáo  X 

VI Lĩnh vực Lữ hành   



1 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch X X 

2 
Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa 
X X 

3 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa X X 

4 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa X X 

5 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế X X 

VII Lĩnh vực lưu trú du lịch   

1 

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao 

đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy 

lưu trú du lịch* 

 X 

VIII Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác   

1 
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn 

phục vụ khách du lịch 
X X 
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