
TỜ TRÌNH 

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

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

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; 

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 04/02/2021 của Bộ 

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

ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc 

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

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nghệ thuật 

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

An Giang (Đính kèm dự thảo Quyết định). 

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

phê duyệt công bố Quyết định để kịp thời triển khai thực hiện./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

        Nguyễn Khánh Hiệp

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số: 316 /TTr-SVHTTDL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2021 
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