
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI ci-iU NGHTA VIET NAM 
TiNH GIA LAI Dc 1p - Tti' do - I-binb phüc  

S& oI( /QD-UBND Gia La!, ngày /19 tháng 9 näm 2019 

QUYET DINH 
V vic cong b Danh muc gm 02 thu ttic  hanh chInh mM và 01 thu tc hành 

chInh bi bäi bö trong Iinh v,rc vAn hóa thuc thãm quyên giAi quyt 
cüa Sö VAn hoá, The thao và Du ch 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

CAn cr Lutt T chrc chmnh quyn dja phl.xGng 19/6/2015; 

CAn cr Nghj djnh s 63/2O1OIND-CP ngây 08/6/2010 cüa ChInh phü v 
kiêm soát thu tiic hãnh chInh; 

CAn cr Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngây 07/8/2017 cüa ChInh phü süa di, 
bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tiic hãnh chInh; 

CAn c(r Thông tu s6 02/201711T-VPCP ngày 3 1/10/2017 cüa Bô tnrcng, Chü 
nhiém VAn phông ChInh phü huàng dn nghip vi kiêrn soát thu tic hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám d& S& VAn hoá, Th thao và Du ljch ti Ta trInh s6 
77iTTr-SVFIUDL ngAy 17/9/2019, 

QUYET D!NH: 
Diti 1. Cong b kern theo Quyt djnh nAy Danh rnic gm 02 thu tiic 

hAnh chInh mM thuOc  thâm quyên giâi quyêt cüa Sâ VAn hoá, The thao và Du 
1ch theo QuyCt djnh so 2750/QD-BVHTTDL ngày 07/8/2019 cüa Bô truang B 
VAn hoa, The thao Va Du ljch ye vic cOng bô thu ti1c hAnh chInh mM ban hAnh, 
thu tuc hành chInh bj bAi bô trong linh virc vAn hóa thuOc phm vi chüc nAng 
quãn l cüa B VAn hoá, The thao và Du ljch (P/rn luc I kern theo). 

Diu 2. BAi bô 01 thu tVc  hAnh chInh thuc thlim quyên giãi quyêt cua Si 
VAn hóa, The thao và Du ljch ('Phu lyc II kèin theo). 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hAnh k ttr ngày k. 
Chánh VAn phông UBND tinh; Gim dc S VAn hoá, Th thao và Du ljch vA 

các c quan, to chrc, cá nhãn có lien quan chju trách nhirn thi hAnh Quyet djnh nay./ 

Noi ,zI,ân: 
- Nhtr Diêu 3; 
- Ctic Kiêm soát TTHC- Vn phông Chinh phü; 
- Cong thông tin din tcr tinli; 
- Sa Thông tin Va Truyên thông (Phong cNfl); 
- Lwu: VT, NC. 

VO Ng9c Thiij 



PHU LIJC I 
DANII MVC  THU  TVC  HANH CHINH MUI TH1JQC THAM QUYEN GIAI QUYET 

CiJA S(1 VAN HOA, THE THAO VA DU LTCH 
kern theo Quyêt djnh sc& <'/ /QD-UBND ngày-49tháng 9 nám 2019 cña Chü tich  UBND tinh Gia LaO 

Thôi hn 
giãi quyt 

Cách thfrc thirc hin/DIa 
dim thrc hin PhI, 1 phi (nii co) Cith ci'r pháp 15 

01 

- 

Thu c cAp GiAy phép 
dü diêu kin kinh doanh 
djch vi vu tnrmg 

05 ngay 
lam vic kê 

ngày 
nhãn dü ho 
sci theo quy 

Tip nhn h so vâ trá kt qua 
dixoc thirc hin t?i  Trung tam 
phiic vi hành chInh cong 
(QuAy giao djch s 11 cüa S& 
Vn hóa, The thao vâ Du ljch), 
Dja chi: s 69 Hung Vuong, 
Tp.Pleiku, Gia Lai hoc qua 
dixàrng buu din, qua mng 
din tir. 

Tai các thành ph trirC 
thuOc  trung ixong và tai 
các thành ph6, thj xâ 
trrc thuOc tinh: Mrc tl3u 
phi thAm djnh cAp Giây 
phép a 15.000.000 
clong/giây; 
Tai  các khu vc khác: 
Mirc thu phI thâm dnh 
cAp Giây phép là 

10.000.000 dng/giây. 

Nghj djnh s 54/20 l9fNfJ1-CP ngày 
19/6/2019 cüa ChInh phü quy djnh 

kliih do djch vi karaoke, 
dich vu vii tnx&ng. Co hiu hrc thi 
hânh tr ngày 01/9/2019; 
Thông tu s 212/2016/TT-BTC 
ngây 10/11/2016 cüa B Tài chfith 
quy djnh mi.'rc thu, ch d thu, flOJD, 
quan l' va si'r dicing phi cap giây 
phép kirih doanh karaoke, vii 
tru?mg. Co hiu lirc ttr ngày 
01/01/2017. 

02 

ThU tic cAp GiAy phép 
diu chinh Giây phép dU 
diu kiên kinh doanh 
djch Vt vu tnrng 

04 ngày 
lam vic kê 
tr ngày 
than dU ho 
so hqp 1 

TMp th3n  hó so và trã k& qua 
duçic thrc hin tai  Trung tam 
phic vi hánh chinh cOng 
(QuAy giao djch s 11 cUa S& 
Van hóa, The thao va Du ljch), 
Dja chi: so 69 HUng Vuong, 
Tp.Pleiku, Gia Lai hoc qua 
dixmg buu din, qua mng 
dintr. 

Không quy djnh 

Nghj djnh s 54/2019/ND-CP ngây 
19/6/2019 ci:ia Chinli phU quy djnh 
v kinh doanh djch vi karaoke, 
djch vi vO trtr&ng. Co hiu 1irc thi 
hânh tr ngày 01/9/2019. 

/ 'L 
I, 



PHU LVC  II 
DANH MVC  THJ  TVC  HANH CH!NH B!  BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET 

CUA S VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so:4/QD- UBND ngày.15 tháng 9 nám 2019 cila chu tic/i UBND tinh Gia Lai) 

S ho s TTHC 

BVH-GLA-278903 Thu tiic cp giy phép kinh doanh vU tnthng. 

Ten thu t,ic hãnh chInh 
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