
                                                                                      

 UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:308/QĐ-SVHTTDL 
               

   Quảng Nam, ngày 30 tháng 7 năm  2019 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Uỷ quyền cấp phép thủ tục hành chính 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá 

công cộng; 

Căn cứ Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quảng cáo; 

 Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy 

chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm 

theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Văn h a, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hư ng d n thi hành một số 

điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

 Căn cứ Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Tài chính ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; 

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam;  

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi 

quản lý của Sở Văn h a, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ các văn bản số: 381/UBND-VHTT ngày 11/4/2019 của UBND 

huyện Thăng Bình; 586/UBND-VHTT ngày 16/4/2019 của UBND huyện Duy 

Xuyên; 278/UBND-VX ngày 17/4/2019 của UBND huyện Phư c Sơn; 

743/UBND-VHTT ngày 17/4/2019 của UBND huyện Bắc Trà My; 1091/UBND 

ngày 22/4/2019 của UBND thành phố Hội An; 168/UBND ngày 23/4/2019 của 

UBND huyện Hiệp Đức; 629/UBND-VHTT ngày 06/5/2019 của UBND huyện 

Tiên Phư c; 555/UBND-VX ngày 17/6/2019 của UBND huyện Quế Sơn; 

606/UBND-VHTT ngày 20/6/2019 của UBND huyện Phú Ninh; 393/UBND 

ngày 25/6/2019 của UBND huyện Nam Giang; 108/VH&TT ngày 12/4/2019 

của Phòng Văn h a và Thông tin huyện Nông Sơn; 26/VH&TT ngày 12/4/2019 



                                                                                      

của Phòng Văn h a và Thông tin huyện Đông Giang; 32/PVH&TT ngày 

17/4/2019 của Phòng Văn h a và Thông tin huyện Đại Lộc; 22/VHTT ngày 

02/5/2019 của Phòng Văn h a và Thông tin huyện Núi Thành; 68/CV-PVHTT 

ngày 03/5/2019 của Phòng Văn h a và Thông tin huyện Nam Trà My; 70/VHTT 

ngày 19/6/2019 của Phòng Văn h a và Thông tin thành phố Tam Kỳ; 37/VHTT 

ngày 20/6/2019 của Phòng Văn h a và Thông tin thị xã Điện Bàn; 

Căn cứ Công văn số 4237/UBND-KSTTHC ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Văn hoá và Chánh Văn phòng Sở, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Uỷ quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện cấp phép 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn h a:  

- Cấp giấy phép kinh doanh karaoke;  

- Thông báo sản phẩm quảng cáo đối v i hình thức băng rôn, phư n (kể 

cả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các cơ quan, tổ chức v i 

hình thức băng rôn, phư n  -  là loại hình quảng cáo không sinh lời); 

- Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.  
 

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

được ủy quyền: 

- Tổ chức thực hiện cấp phép các thủ tục hành chính được ủy quyền, chịu 

trách nhiệm trư c pháp luật và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về 

thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền; 

- Chịu trách nhiệm hư ng d n, kiểm tra, giám sát việc cấp phép cho tổ 

chức, cá nhân về các thủ tục được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và 

thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Văn h a, thể thao và Du lịch định kỳ hoặc 

đột xuất theo yêu cầu;  

- Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc cấp 

phép đối v i các thủ tục hành chính được ủy quyền. 

- Chịu trách nhiệm thu lệ phí và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định tại  

Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp 

giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường; Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam; 

Thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy quyền kể từ ngày 01/9/2019 đến ngày 

31/8/2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng 

phòng Quản lý Văn hoá, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tiên 

Phư c, Quế Sơn, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, 

Nam Trà My, Phú Ninh, Hiệp Đức, Phư c Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 



                                                                                      

Quyết định này c  hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (B/c)); 
- Sở Tư pháp, VPUBND tỉnh (B/c) 

- Trung tâm HCC&XTĐT tỉnh (để biết) 

- GĐ và các PGĐ Sở; 
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH, VP. 
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