
 

 

Phụ lục I  

DANH MỤC THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1740 /QĐ-UBND ngày 30 tháng  8  năm 2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 
Số 

TT 

Tên TTHC 

 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

 LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (4TTHC)  

01 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật trên địa bàn quản lý (không 

thuộc trường hợp trong khuôn 

khổ hợp tác 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) 

 

 

 

05 ngày  

làm việc 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn. Địa chỉ:số 

320 đường  Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn, 

Lạng Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ 

thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- Nghịđịnh số 144/2020/NĐ-

CPngày 14/12/2020 của Chính 

 phủ quy định về hoạt động 

nghệ thuật biểu diễn. 

- Thông tư số 288/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy 

định mức thu, chế độ thu 

nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; phí 

thẩm định nội dung chương 

trình trên băng, đĩa, phần 

mền và trên vật liệu khác. 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-quy-dinh-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-459381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-quy-dinh-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-459381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-333892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-333892.aspx


2 

 

 

 

Số 

TT 

Tên TTHC 

 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm thực hiện 

 

Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

02 

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) 

 

15 ngày 

làm việc - Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả:Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Dã Tượng, phường 

Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn. Địa chỉ: 

số 320 đường  Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, 

Thành phố Lạng Sơn, 

Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ 

thống dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson

.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

 

Nghị định số 144/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020  
03 

Thủ tục tổ chức cuộc thi người 

đẹp, người mẫu 

 

15 ngày 

làm việc  

04 

Thủ tục ra nước ngoài dự thi 

người đẹp, người mẫu 

 

05 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-quy-dinh-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-459381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-quy-dinh-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-459381.aspx
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG(04 TTHC) 
 

 

Số TT Số hồ sơ TTHC  
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung  

 LĨNH VỰC VĂN HÓA(04 TTHC) 

01 
1.001029.000.00

.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch 

vụ karaoke 

05 ngày 

làm việc - Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả:Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố 

Dã Tượng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Lạng Sơn. Địa chỉ: số 

320 đường  Bà Triệu, 

phường Vĩnh Trại, Thành 

phố Lạng Sơn, Lạng Sơn. 

 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua 

hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lang

son.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

 

Thông tư số 01/2021/TT-

BTC ngày 07/01/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định về mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp 

Giấy phép kinh doanh 

karaoke, vũ trường 

 

   02 
1.001008. 

000.00.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ 

vũ trường  

05 ngày  

làm việc 

   03 
1.000963. 

000.00.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke  

04 ngày 

làm việc 

 

   04 
1.000922. 

000.00.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường 

04 ngày  

làm việc 

  

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx


4 

 

 

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (07 TTHC) 
 

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Số thứ tư ̣taị QĐ công bố  

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL 

quy định viêc̣ bãi 

bỏ TTHC 

 
LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (07 TTHC) 

01 
2.001893.000.00.

00.H37 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang cho các tổ 

chức thuộc địa phương 

Số thứ tự 29 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 

của chính phủ 

quy định về hoạt 

động nghệ thuật 

biểu diễn 

 

 

 

 

 

 

 

02 
1.004630.000.00.

00.H37 

Thủ tục cấp giấy phép cho 

phép tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuộc địa phương ra 

nước ngoài biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang 

Số thứ tự 30 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

03 
1.003552.000.00.

00.H37 

Thủ tục cấp giấy phép cho đối 

tượng thuộc địa phương mời 

tổ chức, cá nhân nước ngoài 

vào biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang tại địa phương 

Số thứ tự 31 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

04 
1.003533.000.00.

00.H37 

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức 

thi người đẹp, người mẫu trong 

phạm vi địa phương 

Số thứ tự 32 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

05 

1.003510.000.00.

00.H37 

Thủ tục cấp giấy phép phê 

duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu cho các tổ chức thuộc 

địa phương. 

Số thứ tự 33 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Lạng 

Sơn 



5 

 

 

 

Số 

TT 
Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Số thứ tư ̣taị QĐ công bố  

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL 

quy định viêc̣ bãi 

bỏ TTHC 

06 

 

1.003484.000.00.

00.H37 

Thủ tục thông báo tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp, 

người mẫu 

Số thứ tự 34 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

Nghị định số 

144/2020/NĐ-CP 

ngày 14/12/2020 

của chính phủ 

quy định về hoạt 

động nghệ thuật 

biểu diễn 

07 
1.003466.000.00.

00.H37 

Thủ tục chấp thuận địa điểm 

đăng cai vòng chung kết cuộc 

thi người đẹp, người mẫu 

Số thứ tự 35 Mục A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 408/QĐ-

UBND, ngày 09/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  Lạng Sơn 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

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

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 

 
LĨNH VỰC VĂN HÓA (02 TTHC) 

01 
1.001029.000.

00.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch 

vụ karaoke  

 

05ngày 

làm việc 
- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

cấp huyện 

- Cơ quan thực 

hiện: ủy ban nhân 

dân cấp huyện. 

- Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. 

- Tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến tại địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.gov.vn. 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Thôngtư số 01/2021/TT-

BTC ngày 07/01/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định 

về mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm 

định cấp Giấy phép kinh 

doanh karaoke, vũ trường 

 

02 
1.000963.000.

00.00.H37 

Thủ tục cấp Giấy 

phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

 

04ngày 

làm việc 

 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
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