
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-SVHTT ngày      /    /2022 của Sở Văn hóa và Thể thao) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

1  
Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương 

không vì mục đích thương mại 
1.001147 

2  
Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì 

mục đích thương mại 
1.001182 

3  
Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài 

không vì mục đích thương mại 
1.001191 

4  
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục 

đích thương mại 
1.001211 

5  
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài 

không vì mục đích thương mại 
1.001229 

6  
Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 
1.001671 

7  
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) 
1.001704 

8  
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) 
1.001738 

9  
Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, 

lãnh tụ 
1.001778 

10  
Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 
1.001782 

11  Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 1.001809 



12  
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 
1.001833 

13  
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 
1.002013 

14  
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể 

thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức 
1.002022 

15  
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp 

tỉnh 
1.003560 

16  Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 1.003738 

17  
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
1.003784 

18  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 1.003901 

19  
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài 

tại Việt Nam 
1.004639 

20  Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 1.004645 

21  Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 1.004650 

22  
Thủ tục công nhận lại Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa 
1.004659 

23  
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 
1.004666 

24  

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại 

học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người 

Việt Nam 

1.008897 

25  

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và 

quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp 

công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 

1.009398 



26  Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu 1.009399 

27  Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu 1.009403 

28  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 2.001496 

29  
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể 

thao chuyên nghiệp 
1.002445 

30  Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh 1.003654 

31  
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến 

hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương 
1.003838 

32  
Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ 
1.004723 

33  Thủ tục cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình 2.000022 

34  Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp 2.001591 

35  Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 2.001631 
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