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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Công văn số 1039/UBND-TH ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phối hợp thực hiện xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Quyết định công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh An Giang trên cơ sở các văn bản sau: 

Quyết định số 4117/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Quyết định số 4831A/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Nhằm đảm bảo việc công bố, công khai đúng thời hạn theo quy định của 

pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận:           
- Như trên;      
- Ban Giám đốc sở; 

- Các phòng Quản lý;                 
- Lưu: VT,VP. 
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