
DANH MỤC CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU

LỊCH TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2320  /QĐ-UBND ngày   27  tháng 11  năm 2021 của Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Số
TT Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)
Tỉ lệ %
sau đã
giảm

Quyết định
công bố của

Chủ tịch
UBND tỉnh

Theo quy
định

Thời hạn
cắt giảm

Sau cắt
giảm

I LĨNH VỰC VĂN HÓA

Quyết định
số 408/QĐ-
UBND ngày
09/3/2020
của UBND

tỉnh

Di sản Văn hóa (03 TTHC)

1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán
di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 30 9 21 30.00%

2
Công nhận bảo vật quốc gia đối với
bảo  tàng  cấp  tỉnh,  ban  hoặc  trung
tâm quản lý di tích

100 25 75 25.00%

3

Công nhận bảo vật quốc gia đối với
bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá
nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản
lý hợp pháp hiện vật

100 25 75 25.00%

Điện ảnh (02 TTHC)

4 Cấp giấy phép phổ biến phim 15 6 9 40.00%

5

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử
dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến
người xem phim (do các cơ sở điện
ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc
nhập khẩu)

15 6 9 40.00%

Văn hóa cơ sở (03 TTHC)

6 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh 20 8 12 40.00%

7

Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Giấy  phép
thành  lập  Văn  phòng  đại  diện  của
doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
tại Việt Nam

10 5 5 50.00%
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8
Cấp  lại  Giấy  phép  thành  lập  Văn
phòng đại  của  doanh nghiệp  quảng
cáo nước ngoài tại Việt Nam

10 5 5 50.00%

Quyết định
số 408/QĐ-
UBND ngày
09/3/2020
của UBND

tỉnh

Hoạt động mua bán hàng hóa
quốc tế chuyên ngành văn hóa (02
TTHC)

9 Phê duyệt  nội  dung tác  phẩm điện
ảnh nhập khẩu cấp tỉnh 45 16 29 35.56%

10
Xác nhận danh mục sản phẩm nghe
nhìn  có  nội  dung  vui  chơi  giải  trí
nhập khẩu cấp tỉnh

10 5 5 50.00%

Gia đình (02 TTHC)

11
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo
lực gia đình

30 12 18 40.00%

12
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động  của  cơ  sở  tư  vấn  về  phòng,
chống bạo lực gia đình

30 12 18 40.00%

II LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ
THAO (06 TTHC)

13
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt  động thể  thao đối
với môn Taekwondo

7 3 4 42.86%

14

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh  doanh  doanh  hoạt  động  thể
thao đối với môn Dù lượn và Diều
bay

7 4 3 57.14%

15
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt  động thể  thao đối
với môn Judo

7 3 4 42.86%
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16
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt  động thể  thao đối
với môn Mô tô nước trên biển

7 3 4 42.86%

Quyết định
số 408/QĐ-
UBND ngày
09/3/2020
của UBND

tỉnh

17
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt  động thể  thao đối
với môn Patin

7 3 4 42.86%

18
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh hoạt  động thể  thao đối
với môn Lặn biển thể thao giải trí

7 3 4 42.86%

III LĨNH VỰC DU LỊCH (06 TTHC)

19 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ
lữ hành nội địa 10 3 7 30.00%

20
Công  nhận  cơ  sở  kinh  doanh  dịch
vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch

20 6 14 30.00%

21
Công  nhận  cơ  sở  kinh  doanh  dịch
vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch

20 6 14 30.00%

22
Công  nhận  cơ  sở  kinh  doanh  dịch
vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ
khách du lịch

20 6 14 30.00%

23
Công  nhận  cơ  sở  kinh  doanh  dịch
vụ vui  chơi,  giải  trí  đạt  tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch

20 6 14 30.00%

24
Công nhận cơ sở kinh doanh dịch
vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch

20 6 14 30.00%

Tổng cộng 567 186 381 32,80%
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