
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  2667/QĐ-UBND An Giang, ngày  05  tháng 11  năm 2019 

    
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, 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 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang 

tại Tờ trình số: 2113/TTr-SVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới, 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. 

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

Quyết định này sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 6, 7, 12, 

13 tại mục X lĩnh vực Di sản văn hoá được ban hành kèm theo Quyết định số 

46/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công 

bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính có số thứ tự 29, 30, 35, 36 tại mục X 

lĩnh vực Di sản văn hoá được ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-

UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở 

Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Cục kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; ĐĐB Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công; 

- Website tỉnh; 

- Sở, Ban, ngành tỉnh;                                        

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày  05 tháng  11  năm 2019 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI 

 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC QUẢNG CÁO 

1 

Thủ tục cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy phép 

thành lập Văn phòng 

đại diện của doanh 

nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt 

Nam 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  

14 Lê Triệu 

Kiết, phường 

Mỹ Bình, 

thành phố 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

1.500.000 

đồng/Giấy phép 

+ Luật quảng cáo số 

16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 

năm 2012.  

+ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật quảng 

cáo. 

+ Thông tư số 10/2013/TT-

BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 

2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật quảng cáo và Nghị định 

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 



4 

 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật quảng cáo.  

+ Thông tư số 165/2016/TT-BTC 

ngày 25 tháng 10 năm 2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt Nam. 

+ Thông tư số 35/2018/TT-

BVHTTDL ngày 19 tháng 11 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông 

tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, 

Thông tư số 10/2013/TT-

BVHTTDL, Thông tư số 

11/2014/TT-BVHTTDL, và 

Thông tư số 04/2016/TT-

BVHTTDL 

II. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1 
Thủ tục đăng cai giải 

thi đấu, trận thi đấu do 
10 ngày kể từ ngày Chủ tịch liên không 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-165-2016-tt-btc-le-phi-cap-giay-phep-lap-van-phong-dai-dien-doanh-nghiep-quang-cao-nuoc-ngoai-328109.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-35-2018-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-15-2012-tt-bvhttdl-404675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-35-2018-tt-bvhttdl-sua-doi-thong-tu-15-2012-tt-bvhttdl-404675.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/thong-tu-15-2012-tt-bvhttdl-huong-dan-hoat-dong-giam-dinh-quyen-tac-gia-154015.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-10-2013-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-quang-cao-nghi-dinh-181-215549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-10-2013-tt-bvhttdl-huong-dan-luat-quang-cao-nghi-dinh-181-215549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-11-2014-tt-bvhttdl-xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-van-hoa-the-thao-va-du-lich-253355.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2016-tt-bvhttdl-sua-doi-15-2012-tt-bvhttdl-07-2012-tt-bvhttdl-88-2008-tt-bvhttdl-318957.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-04-2016-tt-bvhttdl-sua-doi-15-2012-tt-bvhttdl-07-2012-tt-bvhttdl-88-2008-tt-bvhttdl-318957.aspx
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liên đoàn thể thao 

quốc gia hoặc liên 

đoàn thể thao quốc tế 

tổ chức hoặc đăng cai 

tổ chức 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

đoàn thể thao 

quốc gia/người 

đại diện thao 

pháp luật trong 

trường hợp 

chưa có liên 

đoàn 

số 26/2018/QH14 ngày 

14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019.  

 

2 

Thủ tục đăng cai giải 

thi đấu, trận thi đấu 

thể thao thành tích cao 

khác do liên đoàn thể 

thao tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

tổ chức 

10 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Chủ tịch liên 

đoàn thể thao 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

không 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao 

số 26/2018/QH14 ngày 

14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019.  

3 

Thủ tục đăng cai tổ 

chức giải thi đấu vô 

địch từng môn thể 

thao của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

10 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch  

14 Lê Triệu 

Kiết, phường 

Mỹ Bình, 

thành phố 

Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

không 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao 

số 26/2018/QH14 ngày 

14/6/2018. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019.  
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 AGI-278496 
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán 

di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

Nghị định số 

142/2018/NĐ-CP ngày 09 

tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số 

quy định về điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. Có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 09 tháng 10 

năm 2018. 

Văn hoá Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

2 AGI-278498 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh giám định cổ vật 

Văn hoá Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

3 AGI-278506 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề tu bổ di tích 

Văn hoá Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 

4 AGI-278507 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề tu bổ di tích 

Văn hoá Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
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