
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo 

về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Giám đốc Sở Tư 

pháp thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình tại Quyết định số 

4703/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Lưu: VT, NC,SVHTT, STP. 

 

 

   CHỦ TỊCH 

                 
 

 (đã ký)    
 
 

 

 

              Huỳnh Đức Thơ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 3473 /QĐ-UBND 

ơ 
 

     Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6  năm 2017 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-UBND  

ngày ….  tháng ….  năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) 
 

       Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Cấp giấy phép phổ biến phim 8 

02 Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện 

tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài 

và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu 

12 

 

 

03 

 Phê duyệt nội dung sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy 

móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn 

khác ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi 

điện tử (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy 

định tại Điều 10 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL) và các nội 

dung văn hóa khác không phải là sản phẩm quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL; đồ chơi 

trẻ em (để kinh doanh) 

17 

 

 

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

 

STT Tên  

thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 

nội dung sửa đổi, bổ sung, 

thay thế 

Trang 

01 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 

Thông tư số 10/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

22 

02 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá Thông tư số 10/2016/TT- 25 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhân Việt Nam thuộc địa phương ra 

nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang   

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

03 Đề nghị chấp thuận địa điểm đăng cai 

vòng chung kết cuộc thi người đẹp, 

người mẫu 

Thông tư số 10/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

28 

04 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, 

người mẫu trong phạm vi địa phương   

Thông tư số 10/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

31 

05 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản 

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 

khấu 

Thông tư 288/2016/TT-

BTC ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính 

35 

06 Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

Thông tư số 10/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

39 

07 Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người 

đẹp và người mẫu 

Thông tư số 10/2016/TT-

BVHTTDL ngày 

19/10/2016 về sửa đổi một 

số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL 

ngày 24 tháng 3 năm 2016 

43 

08 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm 

nhiếp ảnh  

Nghị định số 72/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh 

48 

09 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp 

ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển 

lãm 

Nghị định số 72/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về hoạt động 

nhiếp ảnh 

52 

10 Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa 

phẩm không nhằm mục đích kinh 

Thông tư số 260/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính 

57 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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doanh 

11 Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, 

mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp 

ảnh nhập khẩu (để kinh doanh) 

Thông tư số 260/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính 

60 

 

12 
Cấp giấy phép hoạt động vũ trường Thông tư 212/2016/TT-

BTC ngày 10 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính 

65 

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

68 

02 Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân trên 2000 bản sách 78 

03 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện và cấp giấy  phép hoạt động bảo 

tàng ngoài công lập 

82 

04 Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 86 

05 Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 90 

06 Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương và đưa tác phẩm 

mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh 

nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam 

91 

07 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, 

anh hùng dân tộc, lãnh tụ 

96 

08 Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 99 

09 Cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác Điêu khắc không có sự tham 

gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

102 

10 Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh 

doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 

105 

11 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, 

108 
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tác dụng được sử dụng làm đạo cụ 

12 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 110 

13 Cấp phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu (để 

kinh doanh) 

 

113 

14 Cấp phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu nhập khẩu (để kinh doanh) 

 

117 

 

IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ 

 

STT Tên  

thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc  

bãi bỏ, hủy bỏ TTHC 

01 Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm 

nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, 

liên hoan (không thuộc quy định tại khoản 

1, Điều 14, Thông tư 17/2012/TT-

BVHTTDL)  

Nghị định 72/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của chính phủ  

về hoạt động nhiếp ảnh 

02 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên 

hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam 

(không thuộc quy định tại khoản 1, Điều 12, 

Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL)   

Nghị định 72/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của chính phủ  

về hoạt động nhiếp ảnh 

03 Cấp giấy phép kinh doanh karaoke   Quyết định số 16/2017/QĐ-

UBND ngày 08/5/2017 của 

Ủy ban nhân dân về phân cấp 

thẩm quyền, cấp Giấy phép 

kinh doanh karaoke trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

 

 

B. LĨNH VỰC QUẢNG CÁO 

(Hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm quản lý Quảng cáo) 
 

 I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
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STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung 

sửa đổi, bổ sung, thay thế 

Trang  

01 Thông báo sản phẩm 

quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng rôn 

Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND 

của Hội đồng UBND thành phố ngày 

08/12/2016 thay thế Quyết định số 

01/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 

122 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 
 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Đăng ký thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm 

vụ chính trị   

131 

02 Thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo 134 

 

 

C. LĨNH VỰC THỂ THAO 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp thay đổi: tên và địa chỉ trụ sở chính của 

doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao, danh mục 

hoạt động thể thao kinh doanh 

137 

02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp do mất hoặc hư hỏng 
140 

03 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục 

thể thao cho Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 
142 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Trang  
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01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể dục thể 

thao cho doanh nghiệp kinh doanh 

hoạt động thể thao 

-Nghị định số 106/2016-CP 

ngày 1/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao 

- Nghị Quyết số 45/2016/NĐ-

HĐND ngày 8/12/2016 của 

Hội đồng nhân dân thành phố 

Đà Nẵng 

151 

02 Công nhận Ban vận động thành 

lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) thể 

dục thể thao có phạm vi hoạt động 

trong thành phố 

Thông tư số 07/2010/TT-

BVHTTDL ngày 28 tháng 7 

năm 2010 quy định về quản lý 

hoạt động chuyên môn của 

Hội cổ động viên thể thao 

162 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 
 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

166 

D. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang  

01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

169 

02 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

174 

03 Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình  

175 

04 Cấp mới, cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc/ Thẻ nhân viên tư vấn 177 
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Phần II 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM  

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

1. Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim  

a)Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim hoàn thiện hồ 

sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện cấp Giấy phép phổ biến phim. Trường hợp không cấp giấy 

phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

Bước 4: Cơ sở điện ảnh đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim nhận kết quả 

tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

b) Cách thức thực hiện  

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 

49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008); 

+ Giấy chứng nhận bản quyền phim. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phim 

trình duyệt 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao (Quyết định 

số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim). 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 



9 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

h)  Phí thẩm định 

- Mức thu phí thẩm định kịch bản phim, thẩm định và phân loại phim như 

sau: 

Số TT Nội dung công việc 
Mức thu  

(đồng) 

 Thẩm định và phân loại phim 

1 Phim thương mại:   

a Phim truyện:   

a.1 Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) 3.600.000 

a.2 Độ dài từ 101 -150 phút tính thành 1,5 tập   

a.3 Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập   

b Phim ngắn:   

b.1 Độ dài đến 60 phút: 2.200.000 

b.2 Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện   

2 Phim phi thương mại:   

a Phim truyện:   

a.1 Độ dài đến 100 phút (1 tập phim) 2.400.000 

a.2 Độ dài từ 101 - 150 phút tính thành 1,5 tập   

a.3 Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập   

b Phim ngắn:   

b.1 Độ dài đến 60 phút 1.600.000 

b.2 Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện   

Mức thu quy định trên đây là mức thẩm định lần đầu. Trường hợp kịch 

bản phim và phim có nhiều vấn đề phức tạp phải sửa chữa để thẩm định lại thì 

các lần sau thu bằng 50% mức thu tương ứng trên đây. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (Mẫu số 01 Quyết định số 

49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 về Ban hành Quy chế thẩm 

định và cấp giấy phép phổ biến phim). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa 

phương sản xuất hoặc nhập khẩu;  
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- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện 

ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: 

+ Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; 

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2007. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 

ngày 18 ngày 6 tháng 2009. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. 

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 

2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 

năm 2009.  Có hiệu lực từ ngày 07/7/2010. 

- Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 hướng 

dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2011. 

- Thông tư số 289/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực điện 

ảnh. 
 

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 7 năm 2008 về 

Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim 
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   TÊN CƠ SỞ ĐIỆN ẢNH 

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH 

PHIM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 …………, ngày…… tháng…… năm …… 

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao 

 

 Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định:…………………………….. 

Bộ phim:…………………………………………………………………..... 

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):………………………………………… 

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):…………………...………... 

Hãng sản xuất hoặc phát hành:…………………………………...…………. 

Nước sản xuất:………………………….      Năm sản xuất:…………...…… 

Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài):………………………… 

Biên kịch:………………………………………………………...…………. 

Đạo diễn:………………………………………………………...………….. 

Quay phim:……………………………………………………………..…… 

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):……………………. 

Độ dài (tính bằng phút):…………………………………………………..… 

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):……………………  Ngôn ngữ:…………… 

Chủ sở hữu bản quyền:………………………….………………………..…. 

Tóm tắt nội dung: ……………….…………………………………….……. 

          

                                                        Giám đốc 

                                                                                   (Ký tên và đóng dấu) 
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2. Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có 

cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị 

chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu 

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu thấy 

đủ điều kiện thì ban hành văn bản chấp thuận, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị nhập khẩu sản phẩm; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương 

khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có); 

+ Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm hàng hóa 

đề nghị nhập khẩu (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt); 

+ Bản mô tả nội dung, hình ảnh, cách thức vận hành/sử dụng, chủng loại, 

số lượng, tính năng của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác đến 

sản phẩm nhập khẩu (nếu có); 

+ Mẫu sản phẩm đề nghị nhập khẩu. 

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  5 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân thuộc địa 

phương. 
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f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản.  

h) Phí thẩm định nội dung : thực hiện theo Thông tư 260/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính  

- Đối với thiết  bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc: 500.000 

đồng/sản phẩm/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và 

danh mục máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho 

người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu 

k) Điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: 

- Máy, thiết bị nhập khẩu mới 100%, có nội dung, hình ảnh, âm thanh, 

hình thức bảo đảm chất lượng, phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam và 

không vi phạm các điều kiện quy định về nội dung cấm phổ biến, lưu hành tại 

Việt Nam; 

  - Có địa điểm lắp đặt, kinh doanh máy, thiết bị nhập khẩu đúng với nội 

dung đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch còn hiệu lực theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm nhập khẩu; 

- Tuân thủ các điều kiện khác theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò 

chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bạc. 

- Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui 

chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên 

mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, 

tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng 

Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu 

trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL. 

- Thương nhân có đăng ký hoạt động đầu tư hoặc trụ sở chính và chi 

nhánh tại địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên gửi hồ sơ cho 

Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải 

quyết. 

- Thủ tục hành chính thực hiện đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa 

trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác 
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ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi 

điện tử trực tuyến, máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành 

cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc và nội 

dung văn hóa khác. 

- Đối với những sản phẩm nghe nhìn thuộc loại mới mà cơ quan có thẩm 

quyền địa phương không xác định được thể loại, loại hình hàng hóa và hình thức 

quản lý nhập khẩu của hàng hóa đó, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có văn 

bản thông báo yêu cầu thương nhân gửi hồ sơ nhập khẩu đến Vụ Kế hoạch, Tài 

chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết thủ tục nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 

ngoài. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài 

đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên 

dùng cho trò chơi ở sòng bạc nhập khẩu 

 

Kính gửi: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):...............................  

- Điện thoại:................................. Fax...............................Email: ……………….. 

2. Địa chỉ:.....................................................................................................  

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép 

đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số………. 

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 

10 Thông tư này)……. 

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và căn cứ quy định của pháp luật về nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt 

chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho 

trò chơi ở sòng bạc; 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) xem 

xét, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu và danh mục máy trò chơi điện tử có cài 

đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng 

cho trò chơi ở sòng bạc đề nghị nhập khẩu dưới đây: 

1. Tên hàng 

hóa:.....................................................................................................  

2. Số lượng và danh mục hàng hóa xin nhập 

khẩu:....................................................  

3. Mô tả tên, chủng loại, hãng/nhà sản xuất, cung cấp của máy, thiết bị, 

linh kiện nhập khẩu và loại hình trò chơi điện tử có thưởng; số lượng, trị giá của 

từng mặt hàng theo Danh mục sau:  

STT Hãng sản 

xuất/ cung 

cấp 

Chủng 

loại 

Số lượng Loại 

hình trò 

chơi 

Trị giá Thông 

tin 

khác 
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(nếu 

có) 

1.             

2.             

3.             

Tổng 

số  

            

- Nêu rõ thời hạn kinh doanh và tổng số máy được phép kinh doanh dịch 

vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của doanh nghiệp; địa 

điểm lắp đặt máy, thiết bị nhập khẩu; địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp và 

các thông tin khác có liên quan khác theo yêu cầu tại khoản 5, 7 Điều 10 Thông 

tư này. 

4. Theo hợp đồng nhập khẩu số:..............................................................................  

5. Tại cửa khẩu: ....................................................................................................  

6. Mục đích - địa điểm /lắp đặt/sử dụng/phân 

phối:....................................................  

7. Chúng tôi xin cam 

kết:.........................................................................................  

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhập khẩu, lưu hành, phổ 

biến sản phẩm văn hóa và các điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đầu 

tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện 

tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh sòng bài của doanh 

nghiệp; 

- Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, nhà sản xuất theo quy định đối với máy, 

thiết bị nhập khẩu; về chủng loại, số lượng được phép nhập khẩu và kinh doanh;  

- Bảo đảm máy, thiết bị mới 100%, chất lượng về âm thanh, hình ảnh, 

hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;  

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề 

nghị nhập khẩu./. 

  

  

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

THƯƠNG NHÂN  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 
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3. Phê duyệt nội dung sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy 

móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên 

mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện 

tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy định tại Điều 10 Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL) và các nội dung văn hóa khác không phải là sản 

phẩm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 28/2014/TT-

BVHTTDL; đồ chơi trẻ em (để kinh doanh)  

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu thấy 

đủ điều kiện thì ban hành văn bản chấp thuận, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị nhập khẩu sản phẩm; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương 

khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có); 

+ Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm hàng hóa 

đề nghị nhập khẩu (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt); 

+ Bản mô tả nội dung, hình ảnh, cách thức vận hành/sử dụng, chủng loại, 

số lượng, tính năng của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác đến 

sản phẩm nhập khẩu (nếu có); 

+ Mẫu sản phẩm đề nghị nhập khẩu. 

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 
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d) Thời gian giải quyết:  5 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân thuộc địa 

phương. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản.  

h) Phí thẩm định nội dung : thực hiện theo Thông tư 260/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính  

- Đối với đồ chơi trẻ em: 650.000 đồng/lần thẩm định. 

- Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng: 

+ Đối với 1 máy/lần thẩm định: 300.000 đồng/lần thẩm định. 

+ Đối với từ 2 máy trở lên/lần thẩm định: 500.000 đồng/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn tờ khai:  Đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo 

hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (Mẫu 05 tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014); 

k) Điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: 

- Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng. 

- Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An 

toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 

26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN. 

- Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến 

giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức 

khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

- Đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện nêu trên được phép nhập khẩu vào 

Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan hải quan. 

- Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui 

chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên 

mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, 

tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng 

Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu 

trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL. 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=18/2009/TT-BKHCN&match=True&area=2&lan=1&bday=26/6/2009&eday=26/6/2009
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=18/2009/TT-BKHCN&match=True&area=2&lan=1&bday=26/6/2009&eday=26/6/2009
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- Thương nhân có đăng ký hoạt động đầu tư hoặc trụ sở chính và chi 

nhánh tại địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên gửi hồ sơ cho 

Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải 

quyết. 

- Thủ tục hành chính thực hiện đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa 

trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác 

ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi 

điện tử trực tuyến, máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành 

cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc và nội 

dung văn hóa khác. 

- Đối với những sản phẩm nghe nhìn thuộc loại mới mà cơ quan có thẩm 

quyền địa phương không xác định được thể loại, loại hình hàng hóa và hình thức 

quản lý nhập khẩu của hàng hóa đó, cơ quan có thẩm quyền ở địa phương có văn 

bản thông báo yêu cầu thương nhân gửi hồ sơ nhập khẩu đến Vụ Kế hoạch, Tài 

chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết thủ tục nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 

ngoài. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu  
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TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn  

 có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành phố…. 

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):........................................... 

- Điện thoại:................................ Fax.............................- Email: …………. 

2. Địa chỉ:......................................................................................................  

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy 

phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số……… 

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm b khoản 

3 Điều 8 Thông tư này)   

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và căn cứ quy định của pháp luật về nhập khẩu sản phẩm có nội dung văn hóa; 

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính)/Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn 

nhập khẩu dưới đây: 

- Tên hàng hóa:............................................................................................  

- Số lượng và danh mục hàng hóa xin nhập khẩu:............................  

- Mô tả nội dung, đặc điểm, tính năng, chủng loại, cách thức sử dụng/vận 

hành của từng loại hàng hóa và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu tại 

điểm b khoản 3 Điều 8 Thông tư này: ……. 

- Theo hợp đồng nhập khẩu số:............................................................  

- Tại cửa khẩu:....................................................................................  

- Mục đích - địa điểm nhập khẩu/lắp đặt/sử dụng/phân phối:....................  

6. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện nhập khẩu, 

lưu hành, phổ biến sản phẩm văn hóa; 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề 

nghị nhập khẩu./. 

                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN  

                (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức) 

        (Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. 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  

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện  

 Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp phép vào địa phương biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; 

+ 1 bản sao văn bản thỏa thuận với cá nhân là người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng 

nhận của công ty dịch thuật); 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá 

trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp 

bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).  

- Số lượng hồ sơ:      01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Tại Sở VHTT: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Tại UBND thành phố: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình 

kèm hồ sơ của Sở VHTT. 

e) Đối tượng cấp phép: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà hát Văn hóa; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ  

BDNT,TDTT; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ 
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quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương; chủ địa điểm, hộ kinh 

doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm những quy định cấm tại 

Điều 6, Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ; Nghị định 

15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP.  

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam  

định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

 

                     Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 

 Đơn vị…….. đề nghị  Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép cho tổ chức (cá 

nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại 

Việt Nam hay ở nước ngoài) 

2. Nội dung chương trình: ......................................................................................  

3. Thời lượng chương trình (số phút): ....................................................................  

4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ............................................................... 

5. Thời gian: Từ ngày…. tháng... năm………… đến ngày…. tháng .... năm......... 

6. Địa điểm:............................................................................................................. 

7. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép./. 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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2. 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   

a) Trình tự thực hiện  

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hoá và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện 

 Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; 

+ Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục 

bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;  

+ Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm công diễn lần đầu; 

+ Bản sao văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng 

Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật); 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá 

trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp 

bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).  

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Tại Sở VHTT: 03 ngày  làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Tại UBND thành phố: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình 

kèm hồ sơ của Sở VHTT. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.     
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g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

i) Phí, lệ phí: Không có.  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các 

chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 

phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi cấp giấy phép.  

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP.  

 

 

 

 

 



27 

TÊN CƠ QUAN, TỔ 

CHỨCĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam  

ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

                     

 Kính gửi: 

 

Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 

Nhà hát (Đơn vị)………………………………………………………………….. 

đề nghị  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép cho tổ chức 

(cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):................................................................... 

2. Nội dung chương trình: ...................................................................................... 

3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ............................................................... 

4. Thời gian: Từ ngày......tháng…..năm……đến ngày....... tháng ....... năm........... 

5. Địa điểm:............................................................................................................ 

6. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép./. 

 CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ 

QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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3. Đề nghị UBND thành phố chấp thuận về địa điểm đăng cai vòng 

chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có văn 

bản cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa, và Thể thao.   

 b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hoặc qua đường bưu điện 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị (Mẫu số 06, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016); 

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

+ Đề án tổ chức cuộc thi; 

Đề án tổ chức cuộc thi gồm các nội dung sau: 

Tên cuộc thi thể hiện bằng tiếng Việt (trường hợp tên cuộc thi có sử dụng 

tiếng nước ngoài thì viết tên bằng tiếng Việt trước, tên nước ngoài sau). 

Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi phải thể hiện rõ và phù hợp với tên gọi của 

cuộc thi, quy mô, phạm vi tổ chức cuộc thi. 

Thể lệ cuộc thi quy định rõ Điều kiện, tiêu chí của thí sinh dự thi. 

Nội dung, trình tự tổ chức, thời gian và địa Điểm tổ chức cuộc thi. 

Danh hiệu, cơ cấu giải thưởng, giá trị giải thưởng và thời gian trao giải. 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi. 

Danh sách và quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo. 
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Kinh phí tổ chức cuộc thi và có văn bản chứng minh nguồn gốc tài chính 

tổ chức cuộc thi. 

Mẫu đơn đăng ký dự thi của thí sinh (Mẫu số 05, Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016). 

- Số lượng hồ sơ:       01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

- Tại Sở Văn hóa và Thể thao: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

Tờ trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

f) Cơ quan thực hiện TTHC : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận về địa Điểm 

đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (Mẫu số 07, Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016). 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 06, Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016); 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cam kết khi tổ chức 

biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và Nghị định 

15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 79/2012/NĐ-CP. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
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79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 
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TÊN TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  …, ngày… tháng… năm … 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Chấp thuận địa Điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu 

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân ……; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch …. 

(Sở Văn hóa và Thể thao …) 

 (Cơ quan, tổ chức)……………….. đề nghị Uỷ ban nhân dân xem xét chấp thuận 

về địa Điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu. 

1. Tên cuộc thi: “...” (gửi kèm theo Đề án) 

2. Người chịu trách nhiệm:...................................................................................... 

3. Thời gian tổ chức: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm.......... 

4. Địa 

Điểm:.............................................................................................................. 

5. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 

2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có 

liên quan; 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền 

liên quan; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Văn thư. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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4. Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm 

vi địa phương 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

 b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

hoặc qua đường bưu điện 

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

+ 01 đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04); 

+ 01 đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạt 

động của Ban tổ chức, Ban giám khảo; 

+ 01 bản sao chứng thực hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức 

Việt Nam với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công 

ty dịch thuật, đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt 

Nam); 

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá 

trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp 

bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu). 

- Số lượng hồ sơ:       01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

- Tại Sở Văn hóa và Thể thao: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

Tờ trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 
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f) Cơ quan thực hiện TTHC : 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (Mẫu số 04, Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012); 

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với cuộc thi người 

đẹp của ngành mỗi năm tổ chức không quá 3 lần, đối với cuộc thi người đẹp cấp 

tỉnh mỗi năm tổ chức không quá 1 lần. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu tại địa phương 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng 

 

Đơn vị ….. ……………………………………………………..đề nghị  Ủy ban 

nhân dân thành phố cấp giấy phép tổ chức cuộc thi Người đẹp, Người mẫu tại 

địa phương. 

1. Tên đơn vị:...........................................................................................................  

2. Tên cuộc thi: .......................................................................................................  

3. Nội dung cuộc thi: ..............................................................................................  

4. Người chịu trách nhiệm cuộc thi: .......................................................................  

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm..............  

6. Địa điểm:.............................................................................................................  

7. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: Văn thư 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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5. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu  

a)Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4 Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao 

c) Thành phần hồ sơ  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung; 

- Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn; 

- Bản nhạc và lời kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có 

bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của Công ty dịch thuật); 

- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu; 

- Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền 

tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở 

hữu quyền tác giả; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

quyết định phổ biến tác phẩm và quyết định cho người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật (nếu trong chương trình có sử dụng tác 

phẩm sáng tác trước năm 1975, tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài sáng tác và nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia 

biểu diễn); 

- 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình; 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá 

trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định này nộp 

bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu).  

* Ghi chú: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy 

phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình, tổ chức được cấp phép có trách 

nhiệm nộp lưu chiểu đến cơ quan cấp giấy phép và Cục Nghệ thuật biểu diễn, 

mỗi nơi 02 bản ghi âm, ghi hình thành phẩm (đã dán nhãn kiểm soát). Cơ quan 
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nhận lưu chiểu có trách nhiệm lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 02 

năm, hết thời hạn trên, cơ quan nhận lưu chiểu xử lý bản ghi âm, ghi hình lưu 

chiểu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.” 

d) Số lượng hồ sơ:       01 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  Trường hợp cần gia hạn thời hạn thẩm định, cấp phép cũng không quá 07 

ngày làm việc.  

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức thuộc địa phương sản 

xuất hoặc nhập khẩu. 

 g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

i) Lệ Phí:  

 Mức thu phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên 

các vật liệu khác, như sau:  

- Chương trình ca múa nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa: 

+ Đối với bản ghi âm: 200.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 150.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời 

gian là 15 phút). 

+ Đối với bản ghi hình: 300.000 đồng/1 block thứ nhất cộng (+) mức phí 

tăng thêm là 200.000 đồng cho mỗi block tiếp theo (Một block có độ dài thời 

gian là 15 phút). 

- Chương trình ghi trên đĩa nén, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác: 

+ Đối với bản ghi âm: 

 Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình; 

 Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.000.000 đồng/chương trình cộng (+) mức 

phí tăng thêm là 50.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 

7.000.000 đồng/chương trình. 

 +Đối với bản ghi hình: 

 Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình; 

 Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc: 2.500.000 đồng/chương trình cộng (+) mức 

phí tăng thêm là 75.000 đồng/bài hát, bản nhạc. Tổng mức phí không quá 

9.000.000 đồng/chương trình. 

- Chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác; chương 

trình nghệ thuật biểu diễn sau khi thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy phép 

thì không được hoàn trả số phí thẩm định đã nộp. 
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 k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội 

dung (Mẫu 06, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 

05/10/2012) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân lưu 

hành hoặc nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu 

phải là tổ chức có chức năng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các sản phẩm ghi 

âm, ghi hình theo quy định của pháp luật.  

m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:  

- Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu 

hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của 

Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp 

và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.  

- Thông tư 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy 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 mềm và trên vật liệu khác. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

 

                     Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 

 Đơn vị .................................................................................................................... 

được thành lập ngày..........tháng ........năm ... ....theo giấy phép số 

........................... của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố 

………….………cấp, có chức năng sản xuất, lưu hành và nhập khẩu bản ghi 

âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

Thực hiện kế hoạch của đơn vị, chúng tôi đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành 

phố Đà Nẵng thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình dưới đây: 

1. Tên chương trình:................................................................................................ 

2. Thời lượng chương trình (số phút): .................................................................... 

3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ............................................................... 

4. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép./. 

  

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

http://luatkhaiphong.com/
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6. Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang 

 a) Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các 

giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ.  

 Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy 

phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

 Bước 4: Tổ chức công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Sở Văn hóa và Thể thao.  

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện đến 

Sở Văn hóa và Thể thao  hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công 

mức 3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; 

+ Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh 

mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang; 

+ Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối 

với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng 

Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật); 

+ 01 Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về 

quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc 

chủ sở hữu quyền tác giả;  

 + Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

quyết định cho phép, văn bản đồng ý cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân 

là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang của cơ quan có thẩm quyền (đối với chương trình có sự 

tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài); 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng 

trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định 

79/2012/NĐ-CP thì phải nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối 

chiếu).  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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  c) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

  Đối với các trường hợp phải trình UBND thành phố xin chủ trương, thời 

hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày (trong đó 5 ngày tại UBND thành phố). 

d) Đối tượng cấp phép: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà hát Văn hóa; 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức 

BDNT,TDTT; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ 

quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC : Sở Văn hóa và Thể thao 

f) Kết quả thực hiện TTHC : Giấy phép 

- Phí thẩm định chương trình quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.  

STT Độ dài thời gian  

của một chương trình (vở diễn)  

Mức thu phí  

(đồng/chương trình (vở diễn) 

01 Đến 50 phút 1.500.000 đ 

02 Từ   51 phút  –  100 phút 2.000.000 đ 

03 Từ 101 phút  –  150 phút 3.000.000 đ 

04 Trên 151 phút  - 200 phút 3.500.000 đ 

05  Từ 201 phút trở lên 5.000.000 đ 

     * Trong đó: 

- Mức thu phí thẩm định các chương trình, vở diễn có mục đích từ thiện, 

nhân đạo bằng 50% mức phí quy định theo độ dài thời gian chương trình, vở 

diễn nêu tại biểu trên.  

  - Các chương trình, vở diễn có những vấn đề cần phải sửa chữa, thẩm 

định lại thì mức thu phí thẩm định chương trình, vở diễn lần sau bằng 50% mức 

thu phí thẩm định lần đầu. 

g) Tên mẫu đơn tờ khai 

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 

05 tháng 10 năm 2012). 

- 01 Văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền 

tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở 

hữu quyền tác giả. 

h) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính  

- Văn bản đồng ý chủ trương của UBND thành phố đối với các chương 

trình có quy mô lớn diễn ra tại những địa điểm công cộng như Quảng trường 
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trước tượng đài đường 2/9, Công viên biển Đông, các khu đất tại đầu cầu Sông 

Hàn hoặc đầu cầu Rồng, sân vận động Chi Lăng hoặc sân Quân khu 5, Quảng 

trường trước Nhà hát Trưng Vương. 

- Đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phục 

vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, lễ hội, chương trình có bán vé thu tiền và các 

chương trình biểu diễn với mục đích khác, khi được cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền yêu cầu duyệt chương trình, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép 

phải tổ chức để Hội đồng nghệ thuật duyệt chương trình trước khi biểu diễn.   

i) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ  tục hành chính  

 - Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về  quy 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 mềm và trên vật liệu khác. 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP.  

Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 về sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TÊN CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

 

                     Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 

 Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng cấp giấy 

phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang: 

1. Tên chương trình:................................................................................................  

2. Nội dung chương trình: ...................................................................................... 

3. Thời lượng chương trình (số phút): .................................................................... 

4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ............................................................... 

5. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày........ tháng ... năm......... 

6. Địa điểm:............................................................................................................. 

7. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép./. 

  

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

http://luatkhaiphong.com/
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7. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 

người đẹp và người mẫu 

a) Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định xử 

lý hồ sơ. Đối với trường hợp xin chủ trương của UBND thành phố, nếu thấy đủ 

điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu chưa đủ 

điều kiện trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi 

đến thời gian hẹn 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công 

mức 3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

 - Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang  

(Mẫu 01, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 

19/10/2016)  

+ Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang kèm theo 

danh Mục nội dung chương trình được phê duyệt; giấy phép cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, 

người mẫu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu); 

+ Danh Mục nội dung chương trình gồm tên tác phẩm, tác giả và người 

biểu diễn (đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không 

phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 11, 

Khoản 1 Điều 13, Khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Khoản 1 

Điều 12, Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại các Khoản 7 và 8 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP). 

- Số lượng hồ sơ:      01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Sở Văn hóa và Thể thao có quyền không đồng ý việc tổ chức trong trường hợp 

quốc tang, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tinh thần, đời sống, sinh hoạt, an toàn xã hội tại địa phương.  
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  Đối với các trường hợp phải trình UBND thành phố xin chủ trương, thời 

hạn giải quyết hồ sơ là 07 ngày (trong đó 04 ngày tại UBND thành phố). 

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

g) Kết quả  thực hiện TTHC: Văn bản hành chính 

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Văn bản thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Mẫu 

01, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 

19/10/2016)  

 i) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính  

- Cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm những quy định cấm tại 

Điều 6, Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ và Nghị 

định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012. 

- Văn bản đồng ý chủ trương của UBND thành phố đối với các chương 

trình có quy mô lớn diễn ra tại những địa điểm công cộng như Quảng trường 

trước tượng đại đường 2/9, Quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương, Công 

viên biển Đông, các khu đất tại đầu cầu Sông Hàn hoặc đầu cầu Rồng, sân vận 

động Chi Lăng hoặc sân Quân khu 5. 

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

  - Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; 

          - Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, 

Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL. 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP.  

- Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016 về sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

THÔNG BÁO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:…… 

V/v tổ chức chương trình, 

cuộc thi... 

 

………, ngày …. tháng …. năm ….. 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao  

1. ... ............................................. ; Mã số thuế: …………………… 

- Địa chỉ:.................................................................................................................; 

- Người đại diện theo pháp luật (viết chữ in hoa): ………………………………. 

Giấy CMND số: ... cấp ngày …../…../…….. nơi cấp...; 

- Số điện thoại tổ chức/cá nhân: ............................................................................. 

2. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Sở Văn hóa và Thể thao)... việc tổ chức chương trình, cuộc thi “…” 

- Thời gian tổ chức: .............................................................................................. ; 

- Địa điểm: ............................................................................................................ ; 

- Người chịu trách nhiệm: .....................................................................................  

3. Chúng tôi cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu; 

Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 

01/2016/TT-BVHTTDL và Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp 

luật có liên quan; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội 

dung thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp 

và người mẫu. 

* Gửi kèm theo thông báo này: 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu giấy phép tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang kèm theo danh mục nội dung chương trình 

được phê duyệt; giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (nếu 

có) hoặc giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (đối với các hoạt 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2016/TT-BVHTTDL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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động quy định tại Điều 9 và Điều 21 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung tại Khoản 5 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP); 

- Danh mục nội dung chương trình gồm tên tác phẩm, tác giả và người biểu diễn 

(đối với chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không phải thực 

hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép quy định tại Khoản 1 Điều 11, các Khoản 1 

và 2 Điều 15 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 12, Khoản 2 Điều 14 

Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại các Khoản 7 và 8 Điều 

1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP). 

Trân trọng thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể 

thao)... biết và thực hiện công tác quản lý./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: Văn thư. 
 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP;&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=79/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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8. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh  

a)Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam 

theo (Mẫu số 01 tại Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ); 

- Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác 

phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng); 

- Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13 x 

18 cm hoặc ghi vào đĩa CD; 

- Đối với trường hợp tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại các địa 

điểm không phải là nhà triển lãm phải có văn bản đồng ý của chủ địa điểm tổ 

chức triển lãm; 

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn 

bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời 

gian và phạm vi công bố tác phẩm. 

- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt 

Nam) 

+ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là Việt kiều và người 

nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp phải mang theo bản gốc 

để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có 

chứng thực. 
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d) Số lượng hồ sơ:     01 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tại Sở VHTT: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 - Tại UBND thành phố: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình kèm 

hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

h) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính:  Giấy phép 

i) Yêu cầu , điều kiện 

- Triển lãm văn hóa, nghệ thuật quy định tại Quy chế này phải tuân theo 

các điều kiện sau đây:  

+  Hiện vật, tài liệu triển lãm phải phù hợp với chủ đề, nội dung của triển 

lãm; có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của 

người tổ chức triển lãm; 

+  Địa điểm tổ chức triển lãm phải có diện tích phù hợp với tính chất và 

quy mô của triển lãm; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông và vệ sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện phòng, chống cháy nổ; 

+  Chủ địa điểm triển lãm chỉ được cho tổ chức triển lãm khi có giấy phép 

theo quy định tại khoản 1 Điều 13 hoặc sau khi đã đăng ký theo quy định tại 

Điều 14 Quy chế này. 

- Tổ chức, cá nhân đã đăng ký triển lãm hoặc đã được cấp giấy phép triển 

lãm có trách nhiệm: 

+  Đảm bảo nội dung, hình thức trưng bày của triển lãm đúng với hồ sơ đã 

đăng ký hoặc giấy phép triển lãm đã được cấp; 

+  Sau khi đăng ký hoặc được cấp giấy phép, muốn thay đổi về nội dung, 

thiết kế trưng bày, địa điểm, thời gian triển lãm, phải đề nghị bằng văn bản với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã đăng ký hoặc cấp giấy phép và chỉ được 

thực hiện sự thay đổi khi được cơ quan đó đồng ý bằng văn bản; 

+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký hoặc cấp giấy 

phép triển lãm cần duyệt nội dung triển lãm trước ngày khai mạc, tổ chức, cá 

nhân tổ chức triển lãm có trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền duyệt chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc triển lãm 

k) Căn cứ  pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của  Chính phủ  về hoạt 

động nhiếp ảnh  
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- 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; 

- Thông tư số 04 /2009/TT-BVHTTDL, ngày 16 tháng 12 năm 2009 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số 

quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa 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. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM  

NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM 

 

Kính gửi:  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa): 

…………………………………………………………………………………. 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ………………………………………………………………… 

- Giấy Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân Việt 

Nam): Số ………. ngày cấp ………… nơi cấp ………………… 

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài và 

người nước ngoài): Số ………….. ngày cấp ................ nơi cấp ………… 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại 

Việt Nam: 

- Tên triển lãm: ………………………………………………………………… 

- Chủ đề, nội dung triển lãm: …………………………………………………… 

- Quy mô triển lãm: …………………………………………………………… 

- Thời gian triển lãm: Từ ngày ... tháng ... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .. 

- Địa điểm triển lãm: ……………………………………………………… 

3. Cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh, quyền cá nhân đối 

với hình ảnh quy định tại Bộ luật dân sự, tính chính xác, trung thực của nội dung 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam. 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016  của Chính phủ quy định về hoạt động nhiếp ảnh và các quy định 

khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./. 

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức) 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 
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9. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài 

triển lãm  

a)Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ  sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ : 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra 

nước ngoài triển lãm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

+ Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác 

phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng); 

+ Ảnh sẽ triển lãm có chú thích; ảnh in trên giấy kích thước nhỏ nhất 13 x 

18 cm hoặc ghi vào đĩa CD; 

+ Thư mời, thông báo, sách ảnh (nếu có), văn bản thỏa thuận hoặc hợp 

đồng với đối tác nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt; 

+ Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính phải có văn 

bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp về nội dung chụp, thời 

gian và phạm vi công bố tác phẩm 

+ Bản sao các giấy tờ sau: 

Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt 

Nam) 

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp 

phải mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu 

điện, nộp bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ:     01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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- Tại Sở VHTT: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 - Tại UBND thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình kèm 

hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

g) Phí, lệ  phí: Không có 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

i) Tên mẫu đơn tờ khai  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa ảnh từ Việt Nam  ra nước ngoài triển 

lãm; 

 k) Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC 

 - Tác phẩm tham gia triển lãm có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng hợp pháp; 

 - Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 

- Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh 

tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định. 

- Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và 

nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động. 

- Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của 

hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; 

không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không 

vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá 

nhân. 

- Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ 

tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội 

gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định 

khác của pháp luật. 

- Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp 

luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, 

tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và 

quyền của cá nhân đối với hình ảnh. 

- Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp 

giấy phép. 
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- Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi một trong các nội dung ghi trong 

giấy phép, tổ chức, cá nhân thực hiện việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam 

ra nước ngoài triển lãm phải làm lại thủ tục cấp phép. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

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

phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công 

cộng; 

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt 

động nhiếp ảnh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH 

 TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép triển lãm (viết chữ in hoa):  

…………………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

- Điện thoại: …………………………………………………………………… 

- Giấy Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân (đối với cá nhân Việt 

Nam): Số ………. ngày cấp ………… nơi cấp ……………………………… 

- Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài và 

người nước ngoài): Số ………….. ngày cấp ................ nơi cấp ………………… 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép: 

- Tên triển lãm: ………………………………………………………………… 

- Chủ đề, nội dung triển lãm: …………………………………………………… 

- Quy mô triển lãm: ……………………………………………………………… 

- Tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức nước ngoài tổ chức triển lãm:  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

- Địa điểm tổ chức triển lãm: ……………………………. Quốc gia: …………. 

…………………………………………………………………………………… 

- Thời gian triển lãm: Từ ngày ..... tháng ..... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... 

năm ..... ………….. 

3. Cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh, quyền cá nhân đối 

với hình ảnh quy định tại Bộ luật dân sự, tính chính xác, trung thực của nội dung 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài 

triển lãm. 
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- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số  72 /2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động nhiếp ảnh và các quy 

định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./. 

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, ghi rõ họ tên có đóng dấu (đối với tổ chức) 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 
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10. Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (không nhằm mục đích 

kinh doanh) 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý  Văn hóa) thẩm định, 

nếu thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm; 

+ Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung 

phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, 

cổ vật; 

+ Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có); 

+Văn hóa phẩm xin nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần 

chứng thực). 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) 

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. Trường hợp cần kéo dài thời gian để giám định thì tối đa không quá 12 ngày. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép (Giấy phép có giá trị 

trong 60 ngày). 

h) Phí thẩm định nội dung : Theo Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 

tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 

- Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh: 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; 
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+ Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000 đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa 

không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định. 

- Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; 

+ Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 90.000 đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. 

- Đối với đồ chơi trẻ em: 650.000 đồng/lần thẩm định. 

- Đối với máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng: 

+ Đối với 1 máy/lần thẩm định: 300.000 đồng/lần thẩm định. 

+ Đối với từ 2 máy trở lên/lần thẩm định: 500.000 đồng/lần thẩm định. 

- Đối với thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc: 500.000 đồng/sản 

phẩm/lần thẩm định. 

       *Ghi chú:  Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu chỉ 

thu đối với những văn hóa phẩm cần được giám định nội dung do cơ quan có 

thẩm quyền lựa chọn, thu theo từng lần giám định của sản phẩm và phải thực 

hiện giám định theo quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu văn hóa phẩm 

(không được tính theo số lượng sản phẩm của lô hàng).  

i) Tên mẫu đơn tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (phụ lục 

kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về 

quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 

- Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn 

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 của Chính phủ về quản lý xuất 

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 

- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu  
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP PHÉP NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM  
                      

                     Kính gửi: Sở  Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 
 

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị cấp phép)................................................ 

Địa chỉ: .................................................................................................................. 

Điện thoại: ...........................................Fax:.......................................................... 

Đề nghị ................................ (tên cơ quan cấp phép) cấp phép nhập khẩu văn 

hoá phẩm dưới đây: 

Loại văn hoá phẩm: ............................................................................................... 

Số lượng:................................................................................................................ 

Nội dung văn hoá phẩm:........................................................................................ 

Gửi từ: ................................................................................................................... 

Đến:........................................................................................................................ 

Mục đích sử dụng:.................................................................................................. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, 

sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật./. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

(Nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu) 

 

TÊN CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC 

(Nếu là cơ quan, tổ chức) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

....., ngày...... tháng........ năm ..… 

http://luatkhaiphong.com/


60 

11. Cấp phép Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng 

dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (để kinh doanh)  

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu thấy 

đủ điều kiện thì ban hành văn bản chấp thuận, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị nhập khẩu sản phẩm; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc các loại giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý có giá trị tương đương 

khác và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (nếu có); 

+ Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm hàng hóa 

đề nghị nhập khẩu (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt); 

+ Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước, nguồn gốc 

của tác phẩm. 

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  5 (Năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân thuộc địa 

phương. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản.  
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h) Phí thẩm định nội dung: thực hiện theo Thông tư 260/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính  

- Đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh: 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 300.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; 

+ Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 270.000 đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 240.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định, tối đa 

không quá 15.000.000 đồng/lần thẩm định. 

- Đối với tác phẩm nhiếp ảnh: 

+ Đối với 10 tác phẩm đầu tiên: 100.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định; 

+ Từ tác phẩm thứ 11 tới tác phẩm thứ 49: 90.000 đồng/tác phẩm/lần 

thẩm định. 

+ Từ tác phẩm thứ 50 trở đi: 80.000 đồng/tác phẩm/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn tờ khai: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo 

hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (Mẫu 05 tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014); 

k) Điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, 

tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng 

Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu 

trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL. 

- Thương nhân có đăng ký hoạt động đầu tư hoặc trụ sở chính và chi 

nhánh tại địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên gửi hồ sơ cho 

Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải 

quyết. 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 

ngoài. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Thông tư số 260/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu  
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TÊN THƯƠNG NHÂN 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/ mỹ thuật ứng dụng/ 

 tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu 
  

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố 

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):………………. 

- Điện thoại:…… …………… Fax……………………………………………… 

- Email:……………… ………………………………………………………….. 

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………….... 

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh) số…………………………………………………  

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại khoản 3 Điều 7 

Thông tư này)…………………………………………………………………….. 

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc 

diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn 

cứ quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm tạo hình, mỹ thuật và nhiếp ảnh; 

Đề nghị Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thẩm định và phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng dụng/tác phẩm 

nhiếp ảnh đề nghị nhập khẩu dưới đây: 

- Tên tác phẩm: .....................................................................................................   

- Nguồn gốc tác phẩm: ...........................................................................................  

- Chất liệu, kích thước tác phẩm: 

............................................................................  

- Nội dung tác phẩm: ..............................................................................................  

6. Chúng tôi xin cam kết: 
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- Thực hiện đúng các quy định về nhập khẩu tác phẩm tạo hình/mỹ thuật ứng 

dụng/tác phẩm nhiếp ảnh; 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý tác phẩm mỹ thuật, tạo 

hình và nhiếp ảnh; 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 

nhập khẩu./. 

  

  

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

THƯƠNG NHÂN  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 
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12. Cấp giấy phép hoạt động vũ trường 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

 Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Phòng Quản lý Văn hóa) tiếp nhận và 

nghiên cứu hồ sơ, tiến hành thẩm định thực tế địa điểm hoạt động vũ trường và 

lập Biên bản thẩm định điều kiện hoạt động . Trường hợp cơ sở đủ điều kiện, Sở 

Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức, công dân; trường 

hợp chưa đủ điều kiện Sở Văn hóa và Thể thao trả lời cho tổ chức công dân 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 4: Tổ chức công dân nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Sở. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện đến 

Tổ 1 cửa Sở  Văn hóa và Thể thao hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ 

công mức 3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

         - Thành phần hồ sơ  

+Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

       - Số lượng hồ sơ:    01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

  g) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Giấy phép  

h) Phí thẩm định:  15.000.000đ/giấy phép 

i) Tên mẫu đơn tờ khai  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 4, Thông tư số 

05/2012/TT-BVHTTDL  ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch); 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Đối tượng thực hiện: Cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc 

hạng cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân kinh doanh 

vũ trường. 
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- Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách 

trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ 

quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm 

phòng chống cháy, nổ; 

- Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương; 

- Trang thiết bị, phương tiện hoạt động bảo đảm chất lượng, âm thanh. 

- Ngoài ra còn phải theo các quy định: 

+ Đảm bảo ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10lux tương đương 01 

bóng đèn sợi đốt 40w cho 20m2; 

+ Âm thanh vang ra ngoài phòng  khiêu vũ không vượt quá quy định của 

nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép. 

m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ  tục hành chính  

- Nghị định 72/2009/CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy 

định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện; 

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

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

công cộng;  

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 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; 

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và 

quảng cáo;  

- Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ  

Văn hóa – Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà  hàng karaoke, vũ trường; 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 

quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Quyết định 7677/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng Phê duyệt Quy hoạch cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường 
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trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 

2020; 

 - Thông tư 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 

kinh doanh karaoke, vũ trường. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………….., ngày…… tháng……. năm ……. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG 

Kính gửi:  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

 

1. Tên cơ quan, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh  

(viết bằng chữ in hoa): .................................................................................. 

- Địa chỉ: ..................................................... Điện thoại: ……………………. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày cấp.......... nơi 

cấp…................................................................................ (đối với doanh nghiệp) 

- Số, ngày tháng năm quyết định thành lập (đối với nhà văn hóa, trung tâm văn 

hóa là đơn vị sự nghiệp) ....................................................................................... 

2. Người đại diện theo pháp luật: 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): ................................................................. 

- Năm sinh: .................................................. - Chức danh: .............................. 

- Giấy CMND: Số ............ ngày cấp ......../......./.......... nơi cấp ....................... 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép: 

- Địa chỉ kinh doanh: ..................................................................................... 

- Số lượng phòng khiêu vũ: ............................................................................ 

- Diện tích cụ thể của từng phòng khiêu vũ: .................................................. 

4. Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các 

văn bản pháp luật liên quan khi hoạt động kinh doanh; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin 

giấy phép kinh doanh./. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA  

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN 

1. Thẩm định hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể  

 a) Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Văn hoá và Thể thao. 

 Bước 2: Sở Văn hoá và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 

 Bước 4: Đối với các cá nhân chưa đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu: Lãnh 

đạo Sở ký văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện. Đối với cá nhân đủ tiêu chuẩn 

xét tặng danh hiệu: Lãnh đạo Sở ký công văn đề nghị Hội đồng xét tặng cấp 

thành phố xem xét trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ. 

 Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận Sở Văn hoá 

và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Căn cứ vào Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy 

quyền (bằng văn bản) cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị và nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận Sở Văn hoá và 

Thể thao.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 

“Nghệ nhân ưu tú” (Mẫu số 01 đối với danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và mẫu 

số 02 đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” ban hành kèm theo Nghị định số 

62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể); 

- Các tài liệu chứng minh tri thức, kỹ năng và những đóng góp đối với sự 

nghiệp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm: Băng đĩa hình, ảnh mô tả tri thức 

và kỹ năng đang nắm giữ; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu  giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, 

huy chương, giải thưởng, bằng khen và các tài liệu khác liên quan. 

- Số lượng hồ sơ: 06 (sáu) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm kiểm tra 

về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ theo quy định và trả lời 

bằng văn bản trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ.  

Trong trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu có trong hồ sơ, Sở 

Văn hóa và Thể thao hướng dẫn để cá nhân, tổ chức lập hồ sơ hoàn thiện và nộp 
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lại chậm nhất sau 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa và Thể thao.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm 

định ban đầu. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” (Mẫu số 01 đối với danh hiệu 

“Nghệ nhân dân dân”, mẫu số 02 đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” ban hành 

kèm theo Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy 

định.) 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Tiêu chuẩn chung: 

+ Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận 

tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo 

được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. 

- Đối với danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: ngoài tiêu chuẩn chung trên cần:  

+ Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu 

cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa 

phương, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi 

vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về 

lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; 

+ Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên. 

- Đối với danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”: ngoài tiêu chuẩn chung trên 

cần: 

+ Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu 

cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi 

cả nước, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi 

vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị 

cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; 

+ Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà 

nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

http://dch.gov.vn/Upload/files/Ban%20khai%20thanh%20tich%20de%20nghi%20xet%20tang%20danh%20hieu%20nghe%20nhan%20uu%20tu.doc
http://dch.gov.vn/Upload/files/Ban%20khai%20thanh%20tich%20de%20nghi%20xet%20tang%20danh%20hieu%20nghe%20nhan%20uu%20tu.doc
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 01 năm 2010. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 

39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 6 năm 2014. 

-  Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 8 năm 

2014. 
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                                                                                                          Mẫu 01 

 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN” 

                                   (Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên (khai sinh):................................................. Nam, Nữ:........................ 

2. Tên gọi khác (nếu có):......................................................................................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... 

4. Dân tộc: .............................................................................................................. 

5. Nguyên quán: ...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

6. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................ 

 …………………………………………...………………………………………. 

7. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ:………………..……………………… 

8. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể……...................................... 

9. Năm được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: ....................................... 

10. Điện thoại nhà riêng: ..........................................Di động:................................ 

11. Địa chỉ liên hệ:................................................................................................... 

…………………………………………….……………………………………… 

12. Người liên hệ khi cần:…………………….……..…………..……………….. 

…………………………………….…………..…………..……………………… 

………………………….……..Điện thoại:……..……………………………….. 

13. Số lượng học trò đã truyền dạy được:….…….………………………………. 

14. Học trò tiêu biểu: 

 Họ và tên:…………………………………………………………………… 

 Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………. 

 Địa chỉ:…………………………………………….………………………... 

 

Ảnh CMTND 

Cỡ 4cm x 6cm 
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………………………………………………….…………..………………. 

Điện thoại nhà riêng:...................................Di động:.................................... 

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN 

VĂN HÓA PHI VẬT THỂ: 

(Kê khai về quá trình học tập và tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật 

thể (được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người 

đó (nếu có)); đã thực hành di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ như thế 

nào,...). 

………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………….

. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ 

Mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ:….…………………….........……. 

………………………………………………………….………………………… 

…………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………….……………………………………… 

IV. KHEN THƯỞNG 

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay 

………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

V. KỶ LUẬT 

…………………………………………………….……………………………… 
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…………………………………………………….……………………………… 

  Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và 

thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật 

về thi đua, khen thưởng và di sản văn hóa sau khi được phong tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”./. 

……………, ngày ..... tháng ..... năm.... 

Xác nhận1  

TM.Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 

Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

……………, ngày ..... tháng ..... năm.... 

Người khai 

              (Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày ..... tháng ..... năm.... 

Xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 2  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Xác nhận về cư trú, sự tuân thủ luật pháp và các quy định tại nơi cư trú.  
2Sau khi có biên bản lấy ý kiến của cộng đồng dân cư địa phương nơi người đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc 

của Hội nghề nghiệp. 
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Mẫu 02 

 

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                     

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” 

                             (Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên (khai sinh):................................................. Nam, Nữ:........................ 

2. Tên gọi khác (nếu có):......................................................................................... 

3. Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... 

4. Dân tộc: .............................................................................................................. 

5. Nguyên quán: ...................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

6. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................ 

 …………………………………………...………………………………………. 

7. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ:……………………………………….. 

…………………………………………...……………………………………….. 

8. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể……...................................... 

9. Điện thoại nhà riêng: ............................................Di động:................................ 

10. Địa chỉ liên hệ:................................................................................................... 

…………………………………………….……………………………………… 

11. Người liên hệ khi cần:…………………….……..…………..……………….. 

…………………………………….…………..…………..……………………… 

………………………….……..Điện thoại:……..……………………………….. 

12. Số lượng học trò đã truyền dạy được:….…….………………………………. 

13. Học trò tiêu biểu: 

 Họ và tên:…………………………………………………………………… 

 Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………..... 

 

Ảnh CMTND 

cỡ 4 cm x 6 cm 

 

 



76 

 Địa chỉ:………………………………………….…………………………... 

………………………………………………….…………..………………… 

Điện thoại nhà riêng:...................................Di động:...................................... 

 

II. QUÁ TRÌNH HỌC NGHỀ VÀ THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN 

VĂN HÓA PHI VẬT THỂ: 

(Kê khai về quá trình tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể (Học 

nghề từ ai, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); 

đã thực hành di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ như thế nào,...) 

………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….………………………………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………….……………… 

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ 

Mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ:….…………………….........…… 

…………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………….……………………………………… 

IV. KHEN THƯỞNG 

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

V. KỶ LUẬT  

…………………………………………………….……………………………… 
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…………………………………………………….……………………………… 

  

 Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và 

thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật 

về thi đua, khen thưởng và di sản văn hóa sau khi được phong tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú”./. 

……………, ngày ..... tháng ..... năm…..... 

Xác nhận3  

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 

Chủ tịch 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

……………, ngày ..... tháng ..... năm…..... 

Người khai 

              (Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày ..... tháng ..... năm…..... 

Xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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2. Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân trên 2000 bản sách 

a) Trình tự thực hiện  

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục thành 

phần hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn 

hóa và Thể thao ; 

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 

 Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao xử lý, giải quyết hồ sơ bằng văn bản và 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện sau khi hoàn thành công tác 

thẩm định. Trong trường hợp cần kéo dài thời gian Sở sẽ có văn bản trả lời nêu 

rõ lý do. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản; 

 Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi 

đến thời gian hẹn. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

của Sở VHTT; gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ 

vhtt.danang.gov.vn 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện;  

- Danh mục vốn tài liệu thư viện hiện có;  

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú; 

- Nội quy thư viện. 

 Số lượng hồ sơ:          01 bộ 

 d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. Trường hợp cần kéo dài Sở sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận: Sở Văn hóa và Thể thao. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận  

(Mẫu số 3, Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ) 

i) Phí, lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Mẫu số 

1, Nghị định số 02/2009/NĐ-CP);  

- Bảng kê danh mục các tài liệu hiện có trong thư viện (Mẫu số 2, Nghị 

định số 02/2009/NĐ-CP); 
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l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Có vốn tài liệu ban đầu về một hay nhiều môn loại tri thức khoa học với 

số lượng ít nhất là 2.000 bản sách và 1 tên ấn phẩm định kỳ, được xử lý theo quy 

tắc nghiệp vụ thư viện. 

- Có diện tích đáp ứng yêu cầu về bảo quản vốn tài liệu và phục vụ công 

chúng với số lượng chỗ ngồi đọc ít nhất 10 chỗ, không ảnh hưởng tới trật tự, an 

toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan văn hóa; 

 - Có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị chuyên 

dùng ban đầu như giá, tủ để tài liệu; bàn, ghế cho người đọc; hộp mục lục hoặc 

bản danh mục vốn tài liệu thư viện để phục vụ tra cứu; tùy điều kiện cụ thể của 

thư viện có thể có các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính, các thiết bị viễn 

thông; 

- Người đứng tên thành lập và làm việc trong thư viện: 

+ Người đứng tên thành lập phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở 

lên; có đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi; am hiểu về sách báo và lĩnh 

vực thư viện. 

+ Người làm việc trong thư viện phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

Thư viện – Thông tin; Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải được 

bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thư viện tương đương trình độ đại học thư viện – 

thông tin. 

m) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 

2000. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 4 năm 2001; 

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện. Có hiệu lực thi hành ngày 21 

tháng 8 năm 2002; 

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính 

phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng 

đồng; 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan đến 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

  

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 

  

Tên tôi là: 

- Sinh ngày/tháng/năm:................................................................................. 

- Nam (nữ):.................................................................................................... 

- Trình độ văn hóa:........................................................................................ 

- Trình độ chuyên môn:................................................................................. 

- Hộ khẩu thường trú:................................................................................... 

đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. 

Tên thư viện:............................................................................................... 

Địa chỉ:.............................; Điện thoại:.................; Fax/Email:................... 

Tổng số bản sách:.............................. ; Tổng số tên báo, tạp chí:................. 

(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện) 

Diện tích thư viện:............................. ; Số chỗ ngồi:.................................... 

Nhân viên thư viện: ...................................................................................... 

 Số lượng:...................................................................................................... 

 Trình độ:....................................................................................................... 

Nguồn kinh phí của thư viện: 

Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện ……….............. 

với .......…………………………………………………….......................... 

 

………, ngày......tháng.......năm......... 

(Người làm đơn ký tên) 
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BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU 

HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN 

 

STT Tên 

sách 

Tên 

tác 

giả 

Nhà xuất bản Năm 

xuất 

bản 

Nguồn 

gốc tài 

liệu 

Hình thức 

tài liệu 

(sách báo, 

CD-

ROM…) 
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3. Thủ tục xác nhận đủ điều kiện và cấp giấy phép hoạt động bảo 

tàng ngoài công lập 

a) Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bảo tàng ngoài công lập 

gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố để 

được xác nhận điều kiện thành lập bảo tàng.  

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao (Phòng Quản lý Văn hóa) có trách 

nhiệm thẩm định, xác nhận hồ sơ về điều kiện thành lập bảo tàng ngoài công 

lập; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Trường hợp 

từ chối, phải có văn bản nêu rõ lý do.  

 Bước 3: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có 

Quyết định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. 

Trường hợp không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

 Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Sở khi đến thời gian hẹn. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

 Thành phần hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị thành lập bảo tàng ngoài công lập; 

- Đề án hoạt động bảo tàng. 

  Số lượng hồ sơ:  01 bộ  

 d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.         

- 15 ngày đối với Sở Văn hóa và Thể thao; 

- 30 ngày đối với UBND thành phố. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

h) Phí, lệ  phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn tờ khai  

- Đề án hoạt động bảo tàng (mẫu VI Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ) 
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng (mẫu VII Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ) 

k)Yêu cầu thực hiện thủ  tục hành chính: Bảo tàng ngoài công lập được 

thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Sưu tập hiện vật  của bảo tàng:  

+ Có sưu tập hiện vật về một hay nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa, khoa 

học kỹ thuật và thiên nhiên, đủ số lượng cần thiết để tổ chức trưng bày phù hợp 

với tên gọi và nội dung của bảo tàng; 

+ Các hiện vật trong sưu tập hiện vật trên đã được đăng ký tại Sở Văn hóa 

và Thể thao theo quy định của pháp luật.  

- Nhà bảo tàng và trang thiết bị kỹ thuật: 

+ Nhà bảo tàng phải có diện tích chuyên dụng đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

về bảo quản, trưng bày và  tham quan của công chúng, không ảnh hưởng tới trật 

tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;  

+ Trang thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ, bảo quản. 

l) Căn cứ  pháp lý thực hiện thủ  tục hành chính 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/ QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành 

chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực 

từ ngày 27/02/2012. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

 

ĐỀ ÁN 

Hoạt động bảo tàng (tên bảo tàng) ………….. 

1. Tên gọi, địa chỉ, địa bàn hoạt động: ..................................... 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của (tên bảo tàng): ...................................... 

3. Nội dung trưng bày chính: .........................................................  

4. Danh sách hiện vật (sưu tập chính): .............................................. 

5. Đối tượng phục vụ: ....................................................................  

6. Phương án và kế hoạch hoạt động của (tên bảo tàng): ........... 

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự: ............................................................... 

8. Trụ sở làm việc (địa điểm, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà trưng 

bày, diện tích kho bảo quản, …) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ: 

.................................................................................................................................  

9. Kinh phí: .......................................................................................  

10. Kiến nghị của tổ chức/cá nhân xây dựng đề án cấp giấy phép hoạt 

động (tên bảo tàng)...........  

(Đối với việc cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập thuộc 

doanh nghiệp, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan) 

XÁC NHẬN 

CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CỦA BẢO TÀNG 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN  

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố … 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): ....................................... 

- Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): .................................................. 

- Nơi sinh (đối với cá nhân): ............... Quốc tịch (đối với cá nhân): … 

- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân người Việt Nam): Số 

........................Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ......  

- Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): Số .............................. 

Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………………Ngày hết hạn.........  

- Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): .............................................  

- Điện thoại: ................................................................................................. 

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):  

- Họ và tên (viết chữ in hoa): ...................................................................... 

- Chức vụ: .............................................................................................. 

- Quốc tịch: ……………………………Điện thoại: ............. 

3. Địa điểm đặt trụ sở bảo tàng đề nghị cấp giấy phép hoạt động: ……… 

(Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, làng, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị 

xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương). 

4. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. cấp giấy phép hoạt động bảo tàng 

ngoài công lập cho ….. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép). 

5. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai 

trong đơn và sẽ tổ chức các hoạt động của bảo tàng theo đúng quy định của pháp 

luật sau khi được cấp giấy phép. 

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) 

Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) 
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4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia  

a) Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận 

hồ sơ Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. 

 Bước 3: 

- Trách nhiệm của  Sở Văn hóa và Thể thao 

 + Thành lập Tổ đăng ký di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia và cử một đồng 

chí trong Ban Giám đốc Sở làm Tổ trưởng. 

+ Bảo tàng cấp tỉnh hoặc Ban quản lý di tích tỉnh, thành phố làm bộ phận 

thường trực của Tổ đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và  cử các cán bộ có 

chuyên môn nghiệp vụ về giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của bảo 

tàng hoặc Ban quản lý di tích tham gia Tổ đăng ký. Trong trường hợp cần thiết, 

Sở Văn hóa và Thể thao có thể mời chuyên gia về di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia ở các cơ quan nghiên cứu tham gia với tư cách là cộng tác viên khoa học.  

+ Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho việc đăng ký di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia.  

-Trách nhiệm của Tổ đăng ký 

+ Tiếp nhận đơn, xem xét và trả lời chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia về kế hoạch tổ chức đăng ký theo thẩm quyền; 

+ Tổ chức thẩm định và đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

+ Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kết quả đăng ký và đề nghị 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia; 

+ Quản lý Phiếu đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Sổ đăng ký di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, phim ảnh và các tài liệu khác có liên quan; 

+ Tổ đăng ký có thể phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa - 

thông tin cấp quận, huyện tổ chức việc đăng ký lưu động ở các địa bàn khác 

nhau thuộc địa phương mình. 

+Trường hợp không giải quyết, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi 

đến thời gian hẹn. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 
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 - Thành phần hồ sơ : Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia;  

 -  Số lượng hồ sơ:         01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ nhận được đơn của chủ sở hữu di 

vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm 

xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký.   

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, 

Giám đốc Sở VHTT có trách nhiệm cấp giấy phép chứng nhận đăng ký di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia  cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính    

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ đăng ký di vật, cổ vật và bảo vật 

quốc gia do  Sở Văn hóa và Thể thao  thành lập. 

g) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

f) Phí, lệ  phí: Không có. 

h) Tên mẫu đơn tờ khai  

  Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Mẫu 4 ban hành 

kèm theo Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT). 

i) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính  

- Tổ  chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp di vật, cổ 

vật, bảo vật quốc gia không thuộc bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, 

bảo tàng cấp tỉnh hoặc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp 

hạng thực hiện việc đăng ký với Sở Văn hóa và Thể thao địa phương nơi cư trú. 

- Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đang có tranh chấp về quyền sở hữu chỉ 

được đăng ký sau khi đã xác định rõ quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp 

k)Căn cứ  pháp lý thực hiện thủ tục hành chính  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/ QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; 
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- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT, ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ 

văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  hướng dẫn trình 

tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

-Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 

quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 

DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng. 
 

Họ và tên chủ sở hữu:……………………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………. 

- Nơi đang cư trú: …………………………………………………………… 

(ghi rõ số nhà, ngõ (xóm, làng, ấp, bản), phố (thôn), phường (xã, thị trấn), 

quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố). 

Điện thoại:………………………………………………………………… 

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao Tp Đà Nẵng xem 

xét tổ chức đăng ký …….... (số lượng) di vật (hoặc cổ vật hoặc bảo vật quốc 

gia) thuộc sở hữu hợp pháp của tôi. 

Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về phí, lệ phí và yêu cầu về 

chuyên môn nghiệp vụ khi tổ chức đăng ký các di vật (cổ vật hoặc bảo vật quốc 

gia) nêu trên./. 

 

                                                           Tên tỉnh (thành phố), ngày… tháng … năm 

… 

                                                 Người viết đơn 

                                                  (ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận địa chỉ của UBND xã 

(phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ 

           khẩu thường trú 
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5. Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ  sơ 

-Thành phần hồ sơ: 

 + Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi. 

+ Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế 

phải kèm theo văn bản thỏa thuận giữa các bên. 

 - Số lượng hồ sơ:   01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, cụ thể: 

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ 

thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác 

phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức Việt Nam có 

chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định 

của pháp luật. 

f) Cơ  quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

g) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Văn bản hành chính 

h) Phí, lệ  phí: Không có 

i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Tổ chức, cá nhân tổ chức thi sáng tác mỹ thuật gửi hồ sơ đến Sở Văn 

hóa và Thể thao chậm nhất là 30 ngày trước khi tổ chức thi. 

- Thực hiện đúng đề án tổ chức. 
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- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thi, phải gửi báo cáo 

kết quả cuộc thi đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Trường hợp tổ chức triển lãm, trưng bày các tác phẩm dự thi sáng tác 

phải thực hiện các quy định về triển lãm hiện hành. 

- Mẫu phác thảo tượng đài, tranh hoành tráng của dự án tượng đài, tranh 

hoành tráng xây dựng trong khu vực bảo vệ di tích quốc gia và di tích quốc gia 

đặc biệt; dự án tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng ở trung tâm hành chính 

cấp tỉnh, phải tổ chức thi và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng 

l) Căn cứ  pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động Mỹ thuật. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 

6. Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương và đưa tác phẩm 

mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại 

diện cho quốc gia Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện đến 

Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công mức 

3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ triển lãm mỹ thuật tại địa phương: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép  (Mẫu số 1) 
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+ Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng 

tác; 

+ Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15 cm. Riêng đối với triển 

lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, 

kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có 

chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu 

trách nhiệm về nội dung bản dịch; 

+  Đối với triển lãm ngoài trời phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm 

cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ 

sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ. 

- Thành phần hồ sơ đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài: 

  + Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 2); 

+ Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng 

tác; 

+ Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15 cm. Riêng đối với triển 

lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, 

kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có 

chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu 

trách nhiệm về nội dung bản dịch; 

+ Giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch 

tiếng Việt (phải xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

d) Số lượng hồ sơ:      01 bộ 

e)Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tại Sở Văn hóa và Thể thao: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

  - Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

Tờ trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân TP Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

i) Phí, lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương (Mẫu số 1, 

ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013). 
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước 

ngoài (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính   

Sau khi được cấp giấy phép, nếu có thay đổi về nội dung, thời gian, địa 

điểm, thiết kế trưng bày triển lãm thì tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm phải làm 

lại thủ tục xin cấp phép 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động Mỹ thuật. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 
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TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM 

 

Kính gửi ……………………………….. 

 

Tên cá nhân, tổ chức đề nghị: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Điện thoại ……………………………………. Fax: …………………………… 

Đề nghị được cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam: 

- Tiêu đề của triển lãm: ………………………………………………………… 

- Địa điểm trưng bày: …………………………………………………………… 

- Thời gian trưng bày từ …………………………………… đến: …………… 

- Số lượng tác phẩm: …………………………………………………………… 

- Số lượng tác giả: ……………………………………………………………… 

Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy 

định liên quan khi tổ chức triển lãm. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam. 

   …….., ngày ….. tháng.....năm ... 

CÁ NHÂN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỂ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ 

chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là cá nhân) 
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TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

ĐƯA TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 

 

Kính gửi: ……………………………….. 

 

Tên cá nhân/ tổ chức đề nghị: ………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

Đề nghị được cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài 

Tiêu đề triển lãm: ……………………………………………………………… 

Địa điểm trưng bày: …………………………………………………………… 

Quốc gia: ……………………………………………………………………… 

Thời gian trưng bày từ: …………………………………… đến ……………… 

Số lượng tác phẩm: …………………………………………………………… 

Số lượng tác giả: ……………………………………………………………… 

Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy 

định liên quan khi tổ chức triển lãm và pháp luật của nước sở tại. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép triển lãm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài. 

  

  

 

 

 

 

 

…….., ngày ….. tháng.....năm ... 

CÁ NHÂN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 

PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỂ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là cá nhân) 
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7. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, 

anh hùng dân tộc, lãnh tụ 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nộp trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ  sơ 

 -Thành phần hồ sơ:  

+Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

+Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hợp 

đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu. 

- Số lượng hồ sơ:      01  bộ 

d)Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

f) Cơ  quan thực hiện TTHC Sở Văn hóa và Thể thao 

g) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Giấy phép  

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tác phẩm 

mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ  (Mẫu số 05 ban hành 

kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ ). 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Tổ chức, cá nhân trưng bày, mua bán, sao chép tác phẩm mỹ thuật phải 

đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và các 

quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ. 

- Việc sao chép tác phẩm mỹ thuật thực hiện theo quy định của pháp luật 

về sở hữu trí tuệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  
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- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động Mỹ thuật. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Sao chép tranh, tượng danh nhân  văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ 

Tên cá nhân/tổ chức đề nghị …………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: …………………………. 

Đề nghị được cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng 

dân tộc, lãnh tụ: 

Tên tác phẩm (bản mẫu) ………………………………………………………… 

Tên tác giả (bản mẫu) …………………………………………………………… 

Khuôn khổ bản sao chép: ……………………………………………………… 

Chất liệu bản sao chép:  ………………………………………………………… 

Số lượng bản sao chép: ………………………………………………………… 

Tên cá nhân/tổ chức sao chép: …………………………………………………… 

Địa chỉ cá nhân/tổ chức sao chép: ……………………………………………… 

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………… 

Địa điểm sử dụng: ……………………………………………………………… 

Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sao chép tác phẩm mỹ thuật và 

các quy định liên quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ./. 

   …....., ngày ….. tháng.....năm ... 

CÁ NHÂN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức; Ký, rõ 

họ tên, nếu là cá nhân) 

 

 

 

                     Kính gửi: Sở  Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng 
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8. Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

- Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có 

kèm chú thích; 

- Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng (quyền sử dụng đất, hồ sơ thiết kế thi công về kỹ thuật và mỹ thuật...) 

 d) Số lượng hồ sơ:     02 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Tại Sở VHTTDL: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 - Tại UBND thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình kèm 

hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải xin ý kiến của 

Bộ Văn hóa và Thể thao trước khi cấp phép xây dựng (Công trình tượng đài, 

tranh hoành tráng cấp quốc gia; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ 

tịch Hồ Chí Minh;Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu 

di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng) thời 

hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng 

(Mẫu số 7, ban hành kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 

của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động Mỹ thuật. 

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

- Chủ đầu tư: …………….. 

+ Người đại diện: …………….                 Chức vụ: ……………… 

+ Địa chỉ: ……………………...                Điện thoại: …………….. 

Đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

Công trình: ……………………………………………………………… 

- Đề tài, nội dung: ………………………………………………………… 

- Khối lượng: …………………………………………………………… 

- Tượng: (kích thước) …………….                      Chất liệu: …………… 

- Phù điêu: (kích thước) ……………..                  Chất liệu: …………… 

- Tranh hoành tráng: (kích thước) ……….            Chất liệu: ………… 

- Nguồn vốn: ……………………………………………………………… 

- Dự toán kinh phí được thẩm định theo văn bản số: …………………. 

- Dự kiến thời gian khởi công và hoàn thành công trình: ………………… 

- Địa điểm xây dựng: ………………. Diện tích mặt bằng: ……………… 

- Hướng chính của tượng đài: …………………………………………. 

- Tác giả: ………………… 

+ Địa chỉ: ………………………………….. Điện thoại: …………… 

- Mẫu phác thảo được Hội đồng Nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số: 

- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật: ……………………………………. 

Lời cam kết: Xin cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai phạm 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Xin gửi kèm theo: bản sao công chứng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

  …, ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  CỦA TỔ CHỨC  
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9. Cấp Giấy phép tổ chức Trại sáng tác Điêu khắc không có sự tham 

gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

- Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung đề án bao gồm (Tên 

đề án, đơn vị tổ chức; Mục đích, ý nghĩa của đề án; Thời gian, địa điểm tổ chức 

trại; Địa điểm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng trưng bày tác phẩm; Kinh phí 

tổ chức; Quy mô tổ chức trại: số lượng tác giả, tác phẩm; Chất liệu, giải pháp thi 

công, nhân công thực hiện tác phẩm; Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo 

quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;Trách nhiệm và quyền lợi của tác 

giả). 

- Thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc gồm các nội dung sau: Đơn vị tổ 

chức; Mục đích, ý nghĩa; Hình thức tổ chức trại sáng tác điêu khắc, địa 

điểm, quy mô, số lượng trại viên, nội dung, chất liệu, kích thước phác thảo, tác 

phẩm; kế hoạch, thời gian thực hiện; Hội đồng nghệ thuật; Tiêu chí tác giả và 

phương thức tổ chức sáng tác tuyển chọn mẫu phác thảo; Quyền lợi, trách nhiệm 

tác giả;Quyền tác giả đối với tác phẩm sáng tác tại trại. 

d) Số lượng hồ sơ:      01 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

 - Tại Sở Văn hóa và Thể thao: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 - Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ 

trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 
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f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

i) Điều kiện thực hiện TTHC 

- Giấy phép có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời 

hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng 

tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép; 

- Sau khi được cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung giấy phép phải làm 

lại thủ tục xin cấp giấy phép. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghiệm thu tác phẩm của trại sáng 

tác, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề án cho UBND thành 

phố. 

- Cơ quan, tổ chức Việt Nam được cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác 

điêu khắc, phải đáp ứng các điều kiện sau: Có chức năng hoạt động văn hóa 

nghệ thuật; Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có thể lệ tổ chức trại 

sáng tác điêu khắc. 

k) Lệ phí: Không có. 

l) Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Đơn đề nghị cấp cấp phép tổ chức trại điêu khắc (Mẫu số 9, ban hành 

kèm theo Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về 

hoạt động Mỹ thuật). 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động Mỹ thuật.  

- Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ VHTTDL 

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 
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TÊN CƠ QUAN TỔ 

CHỨC ĐỀ NGHỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC 

 

Kính gửi: ……………………………………… 

 

- Tên cơ quan, tổ chức đề nghị: ……………………………………………… 

- Người đại diện: ……………………                     Chức vụ: ………………… 

- Địa chỉ: ……………………………..                    Điện thoại: ……………… 

Đề nghị được cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc (tên trại sáng tác 

điêu khắc) ………………………………………………………………….. 

- Chủ đề: ……………………………………………………………………. 

- Số lượng tác giả:…………………………………………………………… 

+ Quốc tịch Việt Nam: ……………………………………………………… 

+ Quốc tịch nước ngoài: …………………………………………………….. 

- Số lượng tác phẩm: ………………………………………………………. 

- Chất liệu: ………………………………… Kích thước tác phẩm: ………… 

- Nguồn vốn: ………………………………………………………………. 

- Thời gian từ: ……………………………………. đến …………………… 

- Địa điểm tổ chức trại sáng tác: ……………………………………… 

- Chủ sở hữu tác phẩm: ………………………………………………… 

Lời cam kết: 

Xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp; nếu vi phạm xin 

chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật. 

  

  

 

 

…, ngày ... tháng ... năm ... 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 10. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh 

doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Nghiệp vụ Văn hóa) thẩm định, 

nếu thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao.   

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn ký hiệu BM.GĐ 

ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012). 

+ Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc). 

+  Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của cơ quan có 

thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật 

tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

+ Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, 

cổ vật. 

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết 

Không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan giám định sẽ quyết định thời gian giám định. 

Biên bản giám định văn hóa phẩm là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục 

xuất khẩu văn hóa phẩm.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính  

Biên bản giám định và niêm phong văn hóa phẩm xuất khẩu. 
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 Ghi chú: Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm xuất khẩu, nhập khẩu chỉ 

thu đối với những văn hoá phẩm cần được giám định nội dung do cơ quan có 

thẩm quyền lựa chọn, thu theo từng lần giám định của sản phẩm và phải thực 

hiện giám định theo quy định của pháp luật về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn 

hoá phẩm (không được tính theo số lượng sản phẩm của lô hàng). 

i) Tên mẫu đơn tờ khai 

Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (Mẫu đơn ký hiệu 

MB.GĐ ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2012). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ 

về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. 

Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012. 

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ 

Vắn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn 

hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Có hiệu lực từ ngày 01/9/2012. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP 

GIẤY PHÉP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  …………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu 

                     Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao  Tp Đà Nẵng 

 

Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (đề nghị giám định):……………………………... 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Điện thoại:…………………………………………………………………. 

Đề nghị……………………….(tên cơ quan giám định) giám định văn hóa phẩm 

xuất khẩu dưới đây: 

Loại văn hóa phẩm:………………………………………………………........... 

Số lượng:…………………………………………………………………........... 

Nội dung văn hóa phẩm:…………………………………………………........... 

Gửi từ:……………………………………………………………………........... 

Đến:…………………………………………………………………………….. 

Mục đích sử dụng:……………………………………………………………… 

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về xuất khẩu 

văn hóa phẩm./. 

 

                                                 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH 

                                     (Nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu) 
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11. 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  

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Cơ quan, tổ chức hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu cơ quan, tổ chức bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Quản lý Văn hóa tham mưu) 

thẩm định và có văn bản trả lời về việc đồng ý hoặc không đồng ý theo mẫu số 

03 ban hành kèm Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.  

Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+Đơn đề nghị 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 để làm đạo cụ theo mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

+ Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh của cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 

+ Kịch bản phim hoặc Bản nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

-  Số lượng hồ sơ:   01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời 

h) Phí, lệ phí: Không. 

 i) Tên mẫu đơn tờ khai:  Đơn đề nghị cho phép triển khai sử dụng vũ khí 
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quân dụng/ súng săn/ vũ khí thể thao/ vật liệu nổ/ công cụ hỗ trợ để làm đạo cụ 

(theo mẫu 02 ban hành theo Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 

08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

k) Điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính  

Cơ quan, tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật chịu trách nhiệm liên hệ 

với cơ quan Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

để 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 làm đạo cụ sau khi nhận được 

văn bản đồng ý về việc tổ chức triển khai thực hiện.   

Việc sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng làm đạo vụ thực hiện theo quy định của 

Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Thông tư liên 

tịch số 24/2014/TT-BVHTTDL-BCA và các văn bản pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30/12/2014 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc 

trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.  

- Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công 

an quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

- Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp 

nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt 

Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ 

tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ. 
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12. Cấp giấy phép tổ chức Lễ hội 

a)Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Xây dựng nếp sống VHGĐ) thẩm 

định, nếu thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết 

định, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá 

nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao 

 b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện đến 

Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công mức 

3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn 

           c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

 - Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội; 

       + Danh sách Ban tổ chức lễ hội; 

+ Bản cam kết khi tổ chức không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 

Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành 

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

       + Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (đối với lễ hội có nguồn gốc 

nước ngoài). 

       - Số lượng hồ sơ:           01 bộ 

       d) Thời hạn giải quyết:   20 ngày làm việc 

 - Đối với Sở VHTT: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 - Đối với UBND thành phố: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ văn 

bản kèm hồ sơ do Sở Văn hóa và Thể thao trình 

       e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức  

       f) Cơ quan thực hiện TTHC     

    - Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng. 

       - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao 
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          g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 

       h) Phí, lệ phí: Không có. 

      i) Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 22, Thông tư số 

07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch). 

       k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

- Tất cả các lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội; 

 - Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa và Thể 

thao nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là ba mươi 

ngày (30 ngày) làm việc. 

       l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

      - Nghị định 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; 

 - Thông tư  04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

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

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

theo Nghị định số103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;  

- Thông tư  04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong 

cưới tang, lễ hội; 

      -Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các 

quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 8 năm 2001 về 

việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội; 

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 
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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC  

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

………….., ngày…… tháng……. năm ……. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI 
 

Kính gửi:  Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng.  

 

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép): …...............……………………...... 

Địa chỉ:…………………………………………………………………….......... 

Điện thoại:…………………………………………………………………......... 

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép)................................ cấp giấy phép tổ chức 

lễ hội……………………….................................................................................... 

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền 

thống).............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………........... 

Thời gian tổ chức:........................................................................................... 

Địa điểm tổ chức:............................................................................................ 

Thành phần Ban Tổ chức lễ hội:..................................................................... 

Cam kết:  

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy 

định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 

năm 2009 của Chính phủ./. 

                                                 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA  

                                      CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

                                                       (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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 13. Cấp phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu (để 

kinh doanh) 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu thấy 

đủ điều kiện cấp giấy phép hoặc văn bản phê duyệt, nếu chưa đủ điều kiện trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đăng ký xét duyệt nội dung tác phẩm; 

+ Văn bản chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tác phẩm hoặc sản phẩm; 

+ Tác phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu; 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Số lượng hồ sơ:        01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân có chức năng 

kinh doanh nhập khẩu phim, chiếu phim, phân phối phim thuộc địa phương. 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc Văn bản.  

h) Phí, lệ phí thẩm định nội dung: Không  

i) Tên mẫu đơn tờ khai:  Đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm điện 

ảnh nhập khẩu (Mẫu 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014); 
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k) Điều kiện, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính 

- Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui 

chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên 

mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, 

tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng 

Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu 

trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL. 

- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 

nhận hồ sơ và xem xét cấp Giấy phép phổ biến phim đối với phim tài liệu, phim 

khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương nhập khẩu. 

- Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ cấp và xem xét cấp Giấy phép 

phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa 

phương đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; 

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến. 

Nếu trong năm, địa phương không đáp ứng được hai điều kiện quy định 

tại khoản này thì năm kế tiếp Sở Văn hóa và Thể thao không còn thẩm quyền 

cấp Giấy phép phổ biến phim truyện. 

- Đối với tác phẩm điện ảnh nhập khẩu để phát sóng trên truyền hình: 

Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền 

hình cấp tỉnh được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyết định việc phát sóng 

trên đài truyền hình của mình tác phẩm điện ảnh do mình nhập khẩu. 

l) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 

ngoài. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh/thành phố… 

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt): .................................... 

- Điện thoại:...................................................... Fax:..............................................  

- Email  .................................................................................................................  

2. Địa chỉ:..............................................................................................................  

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số...........................  

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 

8 Thông tư này)    

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc 

diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn 

cứ quy định của pháp luật về quản lý, lưu hành tác phẩm điện ảnh; 

Đề nghị Cục Điện ảnh/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và phê duyệt 

nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu dưới đây: 

- Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định...................................................... 

- Bộ phim:..............................................................................................................  

- Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình…):................................................ 

- Hãng sản xuất hoặc phát hành:..............................................................................  

- Nước sản xuất.....................................................................................................  

- Nhập phim qua đối tác......................................................................................... 

- Biên kịch:.............................................................................................................  
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- Đạo diễn..............................................................................................................  

- Quay phim:..........................................................................................................  

- Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình….):.................................. 

- Độ dài (tính bằng phút):....................................................................................... 

- Mầu sắc (mầu hoặc đen trắng):............................................................................  

- Chủ sở hữu bản quyền:.........................................................................................  

- Tóm tắt nội dung:..................................................................................................  

6. Chúng tôi xin cam kết: 

-Thực hiện đúng các quy định tại Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 

tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 

31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan; 

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 

nhập khẩu./. 

   

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

THƯƠNG NHÂN 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 
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 14. Cấp phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu nhập khẩu (để kinh doanh) 

a)Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 

định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Quản lý Văn hóa) thẩm định, nếu thấy 

đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung; 

+ Danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn; 

+ Bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài 

phải có bản dịch tiếng Việt do đơn vị dịch thuật có tư cách pháp nhân chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của bản dịch); 

+ Bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu; 

+ Mẫu vỏ bản ghi âm, ghi hình (nếu có); 

+ Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký Thương nhân có chức năng hoạt động nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình. 

- Số lượng hồ sơ:             01 bộ 

d) Thời gian giải quyết:  05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân thuộc địa 

phương 

d) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, Văn bản.  
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g) Phí, lệ phí: Không 

h) Tên mẫu đơn tờ khai: Đơn đề nghị phê duyệt nội dung tác phẩm tạo 

hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (Mẫu 04 tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014); 

i) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính 

- Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui 

chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên 

mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện 

sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, 

tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng 

Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu 

trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 

của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL. 

- Sản phẩm nhập khẩu là bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc 

minh họa cho sách không chứa nội dung nghệ thuật biểu diễn, thời trang, người 

đẹp, thể thao và vui chơi giải trí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

k) Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính  

- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người 

mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2013; 

- Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính 

phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

- Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 

bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 

ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP. 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 
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và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước 

ngoài. 

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  ……….., ngày …… tháng ….. năm ….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm,  

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu nhập khẩu 

 

Kính gửi: 

 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 
 

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên đầy đủ và tên viết tắt):..........................................  

- Điện thoại:........................................................ Fax:...........................................  

- Email: .................................................................................................................  

2. Địa chỉ:..............................................................................................................  

3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép 

đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh...) số……… 

4. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 8 Thông tư này)   

5. Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý mua bán hàng hóa quốc tế thuộc 

diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và căn 

cứ quy định của pháp luật về quản lý, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa 

nhạc, sân khấu; 

Đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 

và phê duyệt nội dung chương trình bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

đề nghị cấp phép nhập khẩu dưới đây: 

- Tên chương trình:.................................................................................................  

- Thời lượng chương trình (số phút): .................................................................  

- Người chịu trách nhiệm chương trình: ...........................................................  

6. Chúng tôi xin cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 

10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu. 
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- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép./. 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

THƯƠNG NHÂN 

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên đối với tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân) 
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B. LĨNH VỰC  QUẢNG CÁO  

(Thủ tục hành chính tiếp nhận 

 tại Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn  

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Trung tâm Quản lý Quảng cáo (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và 

Thể thao)  

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp 

vụ Quảng cáo. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân. 

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Quảng cáo thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo 

đồng ý hoặc chưa đồng ý, trình lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo. Lãnh 

đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo xem xét hồ sơ, ghi ý kiến vào phiếu trình. 

Sau đó, phòng Nghiệp vụ Quảng cáo trình lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao 

xem xét, quyết định, ban hành văn bản trả lời và chuyển lại Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo. 

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Quản lý Quảng 

cáo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa 

điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn. 

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng 

cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. 

+ Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 

để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo (cụ thể tại mục Yêu 

cầu, điều kiện thực hiện TTHC).  

+ Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường 

hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội. 

+ Ma-két sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh 

dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực 
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hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người 

quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức. 

+ Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng 

cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn. 

+ Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo. 

+ Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo do Sở Xây dựng cấp  

đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 

2 Điều 31 của Luật Quảng cáo (cụ thể tại mục Yêu cầu, điều kiện thực hiện 

TTHC). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

 f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao  

 - Cơ quan được ủy quyền hoặc trực tiếp thực hiện: Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo 

 g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản thông báo  

 h) Lệ phí: Không có  

i) Phí: Thu theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng UBND 

thành phố ngày 08/12/2016. 

- Sử dụng để đặt bảng, biển, pano quảng cáo và các hình thức tương tự 

khác: (Đơn vị tính: đồng/m2/năm) 

STT Vị trí lắp, đặt Mức thu 

01 Trên lề đường, vỉa hè:  

- Đường loại 1      130.000 

- Đường loại 2 90.000 

- Đường loại 3 50.000 

- Đường loại 4 35.000 

- Đường loại 5 20.000 

- Đường loại 6 15.000 

- Đường loại 7 10.000 

02 Nơi giao nhau  
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- Đường loại 1 260.000 

- Đường loại 2 170.000 

- Đường loại 3 100.000 

- Đường loại 4 70.000 

- Đường loại 5 40.000 

- Đường loại 6 30.000 

- Đường loại 7 20.000 

03 Trên dải phân cách 400.000 

04 Vị trí đặc biệt  

- Nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe, bến cảng, ven bờ sông 

Hàn (trừ mặt hướng về phía đường Trần Hưng Đạo tính 

theo loại đường) 

400.000 

- Các vị trí ven sông Cẩm Lệ 100.000 

- Các vị trí khu vực Nam hầm Hải Vân 100.000 

- Các vị trí nằm dọc quốc lộ 1A  

(đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến trạm thu phí) 

100.000 

- Sử dụng để đặt băng rôn, phướn và các hình thức tương tự: (Đơn vị tính: 

đồng/cái/lần) 

STT Vị trí treo Mức thu 

01 Trên vỉa hè  

- Đường loại 1      200.000 

- Đường loại 2     140.000 

- Đường loại 3 80.000 

- Đường loại 4 60.000 

- Đường loại 5 50.000 

- Đường loại 6 35.000 
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- Đường loại 7 25.000 

02 Trên vỉa hè nơi giao nhau 300.000 

03 Trên dải phân cách 300.000 

 Lưu ý: Đối với kiệt, hẻm có khoảng cách từ bảng quảng cáo đến đường 

phố chính (tính từ tường trước nhà của nhà mặt tiền) trên 25m tính giảm 20% so 

với quảng cáo ở vỉa hè đường phố chính.  

 k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo 

 l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện quảng cáo (theo Luật Quảng cáo) 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa và Thể 

thao trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.  

* Điều kiện quảng cáo:  

“Theo Điều 20 của Luật quảng cáo: 

1. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu 

chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy 

định của pháp luật.  

3. Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng 

nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng tài sản. 

4. Quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các 

điều kiện sau đây:  

a) Quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về 

y tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn 

sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;  

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo 

quy định của pháp luật về y tế;  

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế 

cấp; 

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc 

quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, 

giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản 

xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng 

nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy 

phép lưu hành; 
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đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận 

đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc 

danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp 

nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn; 

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ 

tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật; 

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị 

y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập 

khẩu; 

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, 

vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 

Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm 

dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp; 

i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản 

phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm; 

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn 

chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm. 

5. Chính phủ quy định điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên thực tế.” 

 “Khoản 2 Điều 31. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, 

biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải 

xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương 

trong những trường hợp sau đây: 

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 

20 mét vuông (m2) trở lên;  

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét 

vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào 

công trình xây dựng có sẵn;  

- Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) 

trở lên.” 

 m) Căn cứ pháp lý của TTHC  

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 

2012; 

- Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/10/2013 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 
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- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; 

- Công văn số 04/VHCS-QCTT ngày 03/01/2013 của Cục Văn hóa cơ sở 

về việc thực hiện Luật Quảng cáo; 

- Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/6/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo; 

          - Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng UBND thành phố ngày 

08/12/2016 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng 

đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO  

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng, 

- Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng. 

 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện:……………………………………………… 

- GPKD số: ……………………………………………………………………  

do…………………………………………………cấp (nếu là Doanh nghiệp) 

- Số chứng minh nhân dân:…………………………………...(nếu là cá nhân) 

- Nơi cấp:……………………………………………………………………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn:……………………………..… 

3.  Địa điểm thực hiện:……………………………………………………… 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày……….….tháng…………...năm………… 

                                  Đến ngày………....tháng…………...năm………… 

5.  Số lượng: ………...  kích thước:………………………………………… 

6.  Phương án tháo dỡ (nếu có):…………………………………………….. 

7.  Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng 

thời hạn ghi trong thông báo. Nếu không tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

  …….…., ngày…..tháng…..năm 201…. 

Người làm đơn 

 (ký tên, đóng dấu nếu có) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN CHỨNG MINH QUYỀN SỞ HỮU BẢNG QUẢNG CÁO 

(mẫu xin 01 địa điểm) 

     Kính gửi:  

   - Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

   - Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng 

Tôi tên:(điền tên của G.đốc hoặc P.G đốc)....................................................... 

là Giám đốc công ty: (tên Công ty)............................................................... 

..................................................................................................................... 

Địa chỉ: ....................................................................................................... 

Hiện nay, Công ty chúng tôi xin lắp đặt bảng quảng cáo: 

 Nội dung quảng cáo: ....................................................................................  

Phương tiện:………………………………………………………………… 

Kích thước:………………………………………………………………… 

Số lượng:…………………………………………………………………… 

Địa chỉ lắp đặt bảng:………………………………………………………… 

Công ty chúng tôi xin cam đoan những bảng quảng cáo trên thuộc quyền sở hữu 

của Công ty.  Công ty xin đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng. Hết thời hạn sẽ 

có văn bản thông báo hoặc tháo gỡ. Nếu có sự cố gì về bảng quảng cáo, Công ty 

chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 

    ................, Ngày ....... tháng...... năm........ 

                                                Giám đốc 

                                                 (ký tên và đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VĂN BẢN CHỨNG MINH QUYỀN SỞ HỮU BẢNG QUẢNG CÁO 

(mẫu xin nhiều địa điểm) 

     Kính gửi:  

   - Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng 

   - Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng 

Tôi tên là:(điền tên của G.đốc hoặc P.G đốc)....................................................... 

Là Giám đốc công ty: (tên Công ty)............................................................... 

..................................................................................................................... 

Địa chỉ: ....................................................................................................... 

Hiện nay, Công ty chúng tôi xin lắp đặt bảng quảng cáo (ghi nội dung 

Q.cáo)..................................................................... …………………………… 
  

STT 
Tên cửa 

hàng 

Địa Chỉ 

Hình thức 
Kích 

thước 

Số lượng 

bảng Số nhà & 

tên đường 
Quận/ huyện 

 (nếu có)   (bảng 1 mặt 

hoặc 2 mặt) 

  

       

       

       

 Công ty chúng tôi xin cam đoan những bảng quảng cáo trên thuộc quyền 

sở hữu của Công ty.  Công ty xin đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng. Hết thời 

hạn sẽ có văn bản thông báo hoặc tháo gỡ. Nếu có sự cố gì về bảng quảng cáo, 

Công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

 Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 

     ................, Ngày ....... tháng...... năm........ 

                 Giám đốc  
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 

1. Đăng ký thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm 

vụ chính trị 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Trung tâm Quản lý Quảng cáo (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và 

Thể thao)  

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp 

vụ Quảng cáo. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân. 

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Quảng cáo thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản 

đồng ý hoặc chưa đồng ý, trình lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo. Lãnh 

đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo xem xét hồ sơ, ghi ý kiến vào phiếu trình. 

Sau đó phối hợp với phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình lấy ý kiến 

về nội dung ma-két để tổng hợp, tham mưu đề xuất trình lãnh đạo Sở Văn hóa 

và Thể thao xem xét, quyết định, ban hành văn bản trả lời và chuyển lại Trung 

tâm Quản lý Quảng cáo. Đối với trường hợp tuyên truyền, cổ động trực quan 

bằng các phương tiện kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại như bảng điện, bảng màn 

hình điện tử hoặc các phương tiện tương tự, Sở Văn hóa và Thể thao phải xin 

chủ trương của Uỷ ban nhân dân Thành phố trước khi có văn bản trả lời.  

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện 

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Trung tâm Quản lý Quảng cáo. 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc 

Trung tâm Quản lý Quảng cáo. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng rôn: Ghi rõ nội dung, 

phương tiện, địa điểm, thời gian tiến hành kèm theo các bản mẫu trình bày (ma-

két màu); 

+ Văn bản đề nghị thẩm định về kết cấu xây dựng gửi Sở Xây dựng trong 

trường hợp lắp đặt pa-nô có diện tích một mặt trên hai mươi mét vuông (20m2) 

(nếu có); 

+ Văn bản đề nghị thẩm định phương án bảo đảm an toàn giao thông của 

Sở Giao thông vận tải trong trường hợp tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan 

bằng thuyền hoa, xe hoa (nếu có). 
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Quản lý Quảng cáo. 

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản hành chính 

h) Phí, lệ phí: Không có 

i) Mẫu đơn: Có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Mọi hoạt động tuyên truyền, cổ 

động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh 

vực văn hoá, thông tin, tuyên truyền. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 

2012; 

- Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/10/2013 Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời; 

- Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/6/2013 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo; 

- Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 03-5-2006 của UBND thành 

phố về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố; 

- Kế hoạch số 287/KH-SVHTT ngày 30/9/2016 của Sở Văn hóa và Thể 

thao về phân bổ tuyến đường, vị trí thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực 

quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO  

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng, 

- Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng. 

 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện:……………………………………………… 

- GPKD số: ……………………………………………………………………  

do…………………………………………………cấp (nếu là Doanh nghiệp) 

- Số chứng minh nhân dân:…………………………………...(nếu là cá nhân) 

- Nơi cấp:……………………………………………………………………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn, phướn:………………………… 

3. Địa điểm thực hiện:……………………………………………………… 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày……….….tháng…………...năm………… 

                                  Đến ngày………....tháng…………...năm………… 

5. Số lượng: ………...  kích thước:………………………………………… 

6. Phương án tháo dỡ (nếu có):…………………………………………….. 

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng 

thời hạn ghi trong thông báo. Nếu không tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

  …….…., ngày…..tháng…..năm 201…. 

Người làm đơn 

 (ký tên, đóng dấu nếu có) 
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2. Thông báo đoàn người thực hiện quảng cáo 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả thuộc Trung tâm Quản lý Quảng cáo (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa 

và Thể thao)  

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp 

vụ Quảng cáo. Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì không nhận và hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân. 

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Quảng cáo thẩm định hồ sơ, tham mưu dự thảo 

đồng ý hoặc chưa đồng ý, trình lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo. Lãnh 

đạo Trung tâm Quản lý Quảng cáo xem xét hồ sơ, ghi ý kiến vào phiếu trình. 

Sau đó, phòng Nghiệp vụ Quảng cáo trình lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao 

xem xét, quyết định, ban hành văn bản trả lời và chuyển lại Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo. 

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Quản lý Quảng 

cáo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

 Văn bản thông báo nêu rõ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số 

lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực 

hiện. 

- Số lượng:                 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

 f) Cơ quan thực hiện TTHC: 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao  

 - Cơ quan được ủy quyền hoặc trực tiếp thực hiện: Trung tâm Quản lý 

Quảng cáo 

 g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản hành chính  

 h) Phí, lệ phí: Không có  

 i) Mẫu đơn, tờ khai: Có 

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện quảng cáo 

- Hồ sơ nộp chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo. 
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- Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông, an toàn xã hội; tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 l) Cơ sở pháp lý 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 

2012; 

- Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2013 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO  

ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO  

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng, 

- Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà Nẵng. 

 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện:……………………………………………… 

- GPKD số: ……………………………………………………………………  

do…………………………………………………cấp (nếu là Doanh nghiệp) 

- Số chứng minh nhân dân:…………………………………...(nếu là cá nhân) 

- Nơi cấp:……………………………………………………………………. 

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn, phướn:………………………… 

3. Địa điểm thực hiện:……………………………………………………… 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày……….….tháng…………...năm………… 

                                  Đến ngày………....tháng…………...năm………… 

5. Số lượng: ………...  kích thước:………………………………………… 

6. Phương án tháo dỡ (nếu có):…………………………………………….. 

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng 

thời hạn ghi trong thông báo. Nếu không tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu 

trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 
 

  …….…., ngày…..tháng…..năm 201…. 

Người làm đơn 

 (ký tên, đóng dấu nếu có 

 

 

 

 

 

 



137 

C. LĨNH  VỰC THỂ THAO 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

 1. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp thay đổi: tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh 

nghiệp, địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao, danh mục hoạt động thể 

thao kinh doanh 

a) Trình tự thực hiện  

 Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa 

đổi, bổ sung theo quy định, thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội 

dung cần sửa đổi bổ sung đến doanh nghiệp. 

 Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (Phòng NVTDTT) thành lập đoàn thẩm 

định tại đơn vị kinh doanh (đối với trường hợp bổ sung danh mục kinh doanh 

hoạt động thể thao) 

 + Nếu thấy chưa đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 + Nếu đảm bảo điều kiện, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

TDTT cho tổ chức, công dân. 

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Sở VHTT 

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở VHTT hoặc 

gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao 

c) Thành phần hồ sơ  

 - Đơn đề nghị cấp lại (theo Mẫu số 04 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 106/2016-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ); 

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp; 

  - Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện. 

d) Số lượng hồ sơ:    01 bộ  

e) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp 

g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá và Thể thao  

h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời nếu 

không đủ điều kiện  
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i) Lệ phí:     

- Đối với trường hợp thay đổi các nội dung:  300.000 đồng 

- Đối với trường hợp bổ sung danh mục hoạt động thể thao kinh doanh: 

500.000 đồng/ môn thể thao nhưng mức thu tối đa không quá 2.000.000 đồng/ 

giấy chứng nhận 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy 

định kinh doanh hoạt động thể thao; 

-Theo Nghị Quyết số 45/2016/NĐ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và 

sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 

thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
 

                   Kính gửi:   

 

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng 

chữ in hoa): ......... ......................................................................  

Tên giao dịch (nếu có): .............................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................  

Điện thoại: ………………………………. Fax: ............................................  

Website: ……………..Email: ...........................................................................  

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật:........................................................  

Giới tính: …………………………… Chức danh:........................................  

Sinh ngày: ……/ …../ …….Dân tộc: ………….. Quốc tịch:........................  

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: 

……………….. Ngày cấp: …./…/….. Nơi cấp: …………………………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................  

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................  

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do: …………cấp ngày.... 

tháng ….năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …….ngày ….tháng.... năm…. 

5. Lý do đề nghị cấp lại: .....................................................................................  

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp …………….……. để 

kinh doanh hoạt động thể thao ………. ………….. theo quy định tại Nghị định 

106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

7. Cam kết: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 

thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 

  …….., ngày ….. tháng….. năm …… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
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 2. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp do mất hoặc hư hỏng 

a) Trình tự thực hiện  

 Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao. 

 Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ. 

 + Nếu thấy chưa đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 + Nếu đảm bảo điều kiện, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh TDTT cho tổ chức, công dân. 

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Sở VHTT 

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở VHTT hoặc 

gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao 

c) Thành phần hồ sơ  

 - Đơn đề nghị cấp lại (theo Mẫu số 04 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 106/2016-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ); 

 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hư hỏng trong trường hợp bị hư hỏng 

d) Số lượng hồ sơ:    01 bộ  

e) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp 

g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá và Thể thao  

h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời nếu 

không đủ điều kiện  

i) Lệ phí:    100.000 đồng/giấy chứng nhận 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy 

định kinh doanh hoạt động thể thao; 

-Theo Nghị Quyết số 45/2016/NĐ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và 

sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 

thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
 

 

Kính gửi: 

  

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng  

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng 

chữ in hoa): ......... ...................................................................................................  

Tên giao dịch (nếu có): ..........................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ..............................................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................  

Điện thoại: ………. Fax: ............. Website: ……………..Email: ........................  

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật:..............................................................  

Giới tính: …………………… Chức danh:............................................................  

Sinh ngày: ……/ …../ …….Dân tộc: ………….. Quốc tịch: ......................  

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: 

……………….. Ngày cấp: …./…/….. Nơi cấp: …………………………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................  

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................  

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do: …………cấp ngày.... 

tháng ….năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …….ngày ….tháng.... năm…. 

5. Lý do đề nghị cấp lại: ...........................................................................  

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp …………….……. để 

kinh doanh hoạt động thể thao ………. ………….. theo quy định tại Nghị định 

106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

7. Cam kết: 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 

thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 

  …….., ngày ….. tháng….. năm …… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao) 

thành lập đoàn thẩm định tại đơn vị kinh doanh. 

- Nếu chưa đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Nếu đảm bảo điều kiện, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

TDTT cho tổ chức công dân. 

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

 b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa hoặc gửi qua 

đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

 - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (Mẫu số 04 theo Thông tư số 

16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch). 

 - Bảng tóm tắt tình hình chuẩn bị điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

theo Mẫu số 06 theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

 + Nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của Câu lạc bộ; 

 + Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên 

nghiệp; 

 - Điều kiện về chuyên môn: 

 + Đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể 

thao chuyên nghiệp. 

          + Vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp. 

 + Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL; 
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 + Nhân viên Y tế tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người có trình 

độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 

 + Hợp đồng lao động, khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần của nhân viên 

chuyên môn và bác sỹ. 

 - Giấy phép đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố  

 - Giấy chứng nhận đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở 

(bản chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu) 

 -Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Đối với trường hợp nộp giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thay 

cho Giấy đăng ký kinh doanh thì thời gian giải quyết cộng thêm 03 ngày làm 

việc.  

e) Đối tượng thực hiện TTHC :   Tổ chức 

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời nếu 

không đủ điều kiện. 

h) Lệ phí: Thu theo Nghị Quyết số 45/2016/NĐ-HĐND ngày 8/12/2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Kinh doanh 01 môn thể thao 1.000.000/giấy chứng nhận 

Kinh doanh từ 02 môn trở lên 1.000.000 + 500.000 đồng/01 môn bổ 

sung nhưng mức thu tối đa không quá 

3.000.000/giấy chứng nhận  
 

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 - Luật Thể dục,Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2007; 

 - Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

 - Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

Thể dục Thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

 - Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ VHTTDL sửa 

đổi bổ sung một số quy định của Thông tư hướng dẫn một số quy định của 
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Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của 

Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, 

Thể thao; 

 - Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc 

quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và 

Quảng cáo; 

 - Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí của các cơ sở thực 

hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao, môi 

trường; 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ban hành chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ban hành chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường; 

 - Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2016 về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật 

Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 ban 

hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; 

- Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 

nghiệp; 

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooke; 

- Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt độngThể dục Thể hình; 

- Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 
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Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển; 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, 

Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 

03/2013/TT-BVHTTDL; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo giải trí; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Bơi, lặn; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 sủa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 1 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ 

sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; 

- Văn bản hợp nhất số 4679/VBHN-BVHTTDL ngày 23/12/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; 

- Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao; 

 - Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng; 

 - Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Judo; 

 - Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Bóng đá; 

 - Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Bóng bàn; 

 - Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Cầu lông; 

- Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
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Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam; 

- Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động môn Quần vợt; 

 - Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Patin; 

- Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay có động cơ; 

- Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động tập luyện Quyền anh; 

 - Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo; 

 - Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Karatedo; 

 - Thông tư số 13/2013/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt 

động thi đấu Mô tô thể thao; 

 - Thông tư số 14/2013/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt 

động thi đấu Xe đạp thể thao; 

 - Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ 

chức hoạt động bắn súng thể thao; 

 - Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ 

chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí; 
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 - Thông tư số 11//2016/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu môn Yoga; 

- Thông tư số 12//2016/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu môn Golf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với 

câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể 

thao...........................(tên môn thể thao) 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố... (đối 

với trường hợp Sở được ủy quyền) 

1. Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ  in hoa):.......... 

....................................................................................................................... 

Tên giao dịch (nếu có):.................................................................................. 

Tên viết tắt (nếu có): ..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................. 

Điện thoại :.........................  Fax: ................................................................. 

Website: ..............................Email: .............................................................. 

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: …..…………................................ 

Giới tính: ............................….Chức danh: .................................................. 

Sinh ngày: ......./…..../…....Dân tộc: ......... Quốc tịch: ................................. 

Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số : .......................................... 

Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ..........................................................….... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:................................................................... 

Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................. 

4. Tên, địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện (nếu có): ............................... 

5. Địa chỉ nơi kinh doanh hoạt động thể thao đề nghị cấp phép: ................. 

....................................................................................................................... 

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ......do: .................cấp ngày.... 

tháng..... năm......, đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm...... 

7. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp........để kinh doanh hoạt 

động thể thao ......................................(tên hoạt động thể thao/môn thể thao). 

8. Cam kết: 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 

thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 

  

  ........, ngày ........tháng........ năm ....... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA  

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------- 

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn 

 

                     Kính gửi: .... (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) 

- Tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận (viết bằng chữ  in hoa): ........... 

....................................................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................... 

Điện thoại: ................................. Fax: .......................................................... 

Website: .....................................Email: ....................................................... 

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của 

.....................(tên tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận) như sau: 

1. Đội ngũ cán bộ, nhân viên: 

- Số lượng: 

- Trình độ chuyên môn của từng cán bộ, nhân viên (Danh sách trích ngang kèm 

theo) 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: 

- Mô tả về cơ sở vật chất: ............................................................................. 

- Thống kê trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động thể thao tại cơ sở (Bản kê 

khai kèm theo) ........................................................................................... 

3. Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: ..................................... 

....................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 

- Đảm bảo duy trì và nâng cấp các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt 

động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện 

đã trình bày./. 

  

  TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG 

 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp 

kinh doanh hoạt động thể thao. 

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao) 

thành lập đoàn thẩm định tại đơn vị kinh doanh. 

- Nếu chưa đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Nếu đảm bảo điều kiện, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

TDTT cho tổ chức công dân. 

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

 b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp; gửi qua đường bưu điện đến 

Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao hoặc nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ 

công mức 3” trên website của Sở: vhtt.danang.gov.vn 

    c) Thành phần hồ sơ  

 - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (Mẫu số 02 theo Nghị định số 

106/2016-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ); 

 - Bảng tóm tắt tình hình chuẩn bị điều kiện kinh doanh (Mẫu số 03 theo 

Nghị định số 106/2016-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ); 

 d) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 - Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm các điều kiện sau 

đây: 

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể 

thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; 

+ Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao. 

Nguồn tài chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự chịu trách nhiệm; 

+ Có nhân viên chuyên môn khi kinh doanh hoạt động thể thao theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều của Nghị định 106/NĐ-CP, 
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- Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp 

sau đây phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại khoản 1 

Điều 6 của Nghị định 106/NĐ-CP. 

+ Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao; 

+ Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt 

buộc có hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng 

dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. 

-  Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên 

chuyên môn sau đây: 

+ Người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại khoản 1 Điều 6 

của Nghị định 106/NĐ-CP; 

+ Nhân viên cứu hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 

106/NĐ-CP; 

+ Nhân viên y tế thường trực theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị 

định 106/NĐ-CP hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y 

tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường 

hợp cần thiết. 

+Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định. 

-  Người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện 

sau đây: 

+  Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao 

đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương; 

+  Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên 

phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh; 

+ Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

-  Nhân viên cứu hộ tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người được 

tập huấn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Nhân viên y tế tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người có trình 

độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên. 

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong nhà, trong sân tập: 

+  Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 106/NĐ-CP; 

+  Có đủ diện tích sàn tập trong nhà, sân tập đáp ứng yêu cầu hoạt động 

thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định. 

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tại vùng trời, vùng biển, sông 

hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác: 
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+ Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 106/NĐ-CP; 

+ Có khu vực kinh doanh hoạt động thể thao thuộc vùng trời, vùng biển, 

sông, hồ, vùng núi hoặc khu vực công cộng khác. Khu vực kinh doanh hoạt 

động thể thao này do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự xác định. 

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong bể bơi: 

+ Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 106/NĐ-CP; 

+ Nước bể bơi đáp ứng mức giới hạn chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt 

thông thường đã được công bố. 

- Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm duy trì các điều kiện 

theo quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình kinh doanh hoạt động thể 

thao. 

- Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh hoạt động thể thao kể từ thời điểm 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

- Hộ kinh doanh và các cơ sở khác chỉ được kinh doanh hoạt động thể 

thao khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 106/NĐ-CP.  

e) Số lượng hồ sơ:     01 bộ  

f) Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối với trường hợp nộp giấy biên nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thay 

cho Giấy đăng ký kinh doanh thì thời gian giải quyết cộng thêm 03 ngày làm 

việc.  

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp 

h) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá và Thể thao  

i) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả lời nếu 

không đủ điều kiện. 

k) Lệ phí: Thu theo Nghị Quyết số 45/2016/NĐ-HĐND ngày 8/12/2016 

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Kinh doanh 01 môn thể thao 1.000.000/giấy chứng nhận 

Kinh doanh từ 02 môn trở lên 1.000.000 + 500.000 đồng/01 môn bổ 

sung nhưng mức thu tối đa không quá 

3.000.000/giấy chứng nhận  
 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

 - Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2007; 

 - Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 
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 - Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

Thể dục Thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

 - Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ VHTTDL sửa 

đổi bổ sung một số quy định của Thông tư hướng dẫn một số quy định của 

Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của 

Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, 

Thể thao; 

 - Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc 

quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và 

Quảng cáo; 

 - Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí của các cơ sở thực 

hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể thao, môi 

trường; 

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ban hành chính 

sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

- Nghị định số 59/2014/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 ban hành chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, 

văn hóa, thể thao, môi trường; 

 - Nghị định số 106/2016-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao; 

 - Quyết định số 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2016 về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật 

Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 ban 

hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; 

- Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 quy 

định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên 
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nghiệp; 

- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooke; 

- Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt độngThể dục Thể hình; 

- Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Mô tô nước trên biển; 

- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, 

Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010, Thông tư số 

03/2013/TT-BVHTTDL; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo giải trí; 

- Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Bơi, lặn; 

- Thông tư số 14/2014/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2014 sủa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 1 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ 

sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; 

- Văn bản hợp nhất số 4679/VBHN-BVHTTDL ngày 23/12/2014 của Bộ 

Văn hóa, Thê thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động bơi, lặn; 

- Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao; 

 - Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng; 

 - Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Judo; 

 - Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Bóng đá; 
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 - Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Bóng bàn; 

 - Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Cầu lông; 

- Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam; 

- Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động môn Quần vợt; 

 - Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Patin; 

- Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ; 

- Thông tư số 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay có động cơ; 

- Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động tập luyện Quyền anh; 

 - Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2011 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở 

thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo; 

 - Thông tư số 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể 

thao tổ chức hoạt động Karatedo; 

 - Thông tư số 13/2013/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt 

động thi đấu Mô tô thể thao; 

 - Thông tư số 14/2013/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt 

động thi đấu Xe đạp thể thao; 
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 - Thông tư số 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ 

chức hoạt động bắn súng thể thao; 

 - Thông tư số 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ 

chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí; 

 - Thông tư số 11//2016/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu môn Yoga; 

- Thông tư số 12//2016/TT-BVHTTDL ngày 05 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập 

luyện và thi đấu môn Golf. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể 

thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được 

ủy quyền) 

  

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ 

in hoa): .............. ………………………………………………………………. 

Tên giao dịch (nếu có): ..................................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): .......................................................................................  

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………..do: ……………….. cấp 

ngày.... tháng…. năm..., đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng.... năm ….. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

.............................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ........................................  

Website: ……………………………………….. Email: ......................................  

4. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ...................................................  

Giới tính: ……………………………… Chức danh: ...........................................  

Sinh ngày: …../ …./ ….. Dân tộc: …………. Quốc tịch: .....................................  

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: 

..................................... …………………………………………………………. 

Ngày cấp: …../ …../ …… Nơi cấp: .......................................................................  

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................................  

5. Địa điểm kinh doanh hoạt động thể thao:...........................................................  

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ………... để kinh doanh 

hoạt động thể thao …………….(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo 

quy định tại Nghị định số.............../2016/NĐ-CP ngày.... tháng…. năm 2016 của 

Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

7. Cam kết: 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động 

thể thao; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./. 

  ………, ngày …… tháng…. năm ….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

BẢN TÓM TẮT 

Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh …………….. 

(ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể 

thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được 

ủy quyền) 

  

- Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in 

hoa): ............... .............................................................................................  

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................ ………… 

Điện thoại: …………………………… Fax: ........................................... ……… 

Website:……………………………... Email: .....................................................  

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh ...(ghi cụ thể hoạt 

động thể thao kinh doanh) của ………………. (tên doanh nghiệp đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện) như sau: 

1. Nhân viên chuyên môn (trong trường hợp phải có nhân viên chuyên môn theo 

quy định tại Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao): 

- Số lượng: ......................................................................................................  

- Trình độ chuyên môn của từng nhân viên (đáp ứng quy định tại Điều 6 của 

Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao). 

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh: 

Mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao, khu vực kinh doanh (đáp ứng 

điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5, điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 

và điểm b khoản 3 Điều 7 của Nghị định số....../2016/NĐ-CP ngày …. tháng.... 

năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao): 

................................................... ……………………………………………… 

3. Tự xác định nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh: 

.................................................................................................................... 

Chúng tôi cam kết: 
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- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai; 

- Duy trì việc đáp ứng các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh 

doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp, luật về các điều kiện đã trình 

bày./. 

  DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 
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2. Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Liên đoàn, Hiệp hội) thể 

dục thể thao có phạm vi hoạt động trong thành phố  

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Nghiệp vụ TDTT) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện ban hành Quyết định, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở VHTT hoặc 

nộp trực tuyến tại chuyên mục “Dịch vụ công mức 3” trên website của Sở: 

vhtt.danang.gov.vn 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

 Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội; 

- Danh sách trích ngang thành viên Ban vận động. 

   Số lượng hồ sơ:        01  bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện TTHC : Tổ chức, cá nhân.  

f) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện TTHC : Quyết định hành chính 

h) Phí,lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị công nhận Ban vận động thành lập 

Hội  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp 

người dự kiến Trưởng ban vận động là nhân sự thuộc diện có cơ quan hoặc cấp 

quản lý thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo 

sự phân cấp quản lý. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2007; 
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- Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý Hội. 

- Thông tư 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với các 

tổ chức Hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Thông tư số 07/2010/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2010 quy định về 

quản lý hoạt động chuyên môn của Hội cổ động viên thể thao; 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Công nhận Ban vận động thành lập Hội 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao Tp Đà Nẵng. 

 

           Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội; 

Tôi tên là : 

…………………………………………………………………………... 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) ........................................................... 

Đơn vị công tác (ghi tên cơ quan hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)  : 

…………….. 

Địa chỉ thường trú: 

.................................................................................................... 

Chứng minh nhân dân số: ........................cấp ngày…..../……..../…tại .............. 

Thay mặt các thành viên trong Ban vận động thành lập Hội, Liên đoàn: ............ 

Tôi làm đơn đề nghị: ……………………………… 

………………………………….. công nhận Ban vận động thành lập Hội 

…………………………...với lý do sau : 

1. Sự cần thiết thành lập Hội…………………………………………………… 

a.Tình hình trong nước về lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động:………………. ....... 

b.Tình hình quốc tế về lĩnh vực Hội dự kiến hoạt động :………………… ......... 

c.Dự báo xu hướng lĩnh vực Hội:  .......................................................... 

2. Tôn chỉ, mục đích : ………………………………………………………… 

Nhiệm vụ của Hội: ………………………………………………....................... 

4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động : ………………………………………… 

5. Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân của Hội:………………………...  

6. Tiêu chuẩn Hội viên, số hội viên ban đầu: ………………………………… 

7. Cơ cấu tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo Hội:…………………. 

8. Trụ sở ban đầu của Hội: ………………………………………………… 

9. Thời gian dự kiến trù bị……………………………………………………... 
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Tôi gửi tới quý cơ quan gồm: 

Danh sách trích ngang Ban vận động thành lập Hội, Liên đoàn. 

Để tạo điều kiện cho Ban vận động xúc tiến các công việc vận động người 

tham gia và Hội và làm hồ sơ xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép thành lập Hội …………………………chúng tôi đề nghị Quý cơ quan xem 

xét ra quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội 

………………………………. 

Trân trọng cảm ơn ! 

                                                            Đà Nẵng, ngày… .tháng….năm….

  

                                                        TM. BAN VẬN ĐỘNG HỘI 

                                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

III.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN 

1. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương  

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ của Sở Văn hóa và Thể thao.  

Bước 2: Sở Văn hóa và  Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao ( phòng Nghiệp vụ TDTT) thẩm định, nếu 

thấy đủ điều kiện lập Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định, nếu 

chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.  

Bước 4: Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTT, UBND thành phố có Quyết 

định cấp phép và gửi về Sở VHTT để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp 

không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.  

Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

b) Cách thức thực hiện:  Hồ sơ nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở VHTT hoặc 

gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao 

c) Thành phần hồ sơ  

 - Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài 

chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; 

 - Điều lệ giải thể thao; 

 - Danh sách Ban tổ chức giải; 

 - Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao; 

 - Tên giải thi đấu; huy chương; huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải. 

         d) Số lượng hồ sơ:    01 bộ  

e) Thời hạn giải quyết  

- 10 ngày đối với Sở Văn hóa và Thể thao  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

- 05 ngày đối với Ủy ban nhân dân thành phố kể từ ngày Sở Văn hóa 

vàThể thao chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân thành phố. 

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 

g) Cơ quan thực hiện TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Đà Nẵng  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá và  Thể thao  
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h) Kết quả thực hiện TTHC: quyết định hành chính 

i) Lệ phí: Không thu phí  

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, 

thể thao 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 - Luật Thể dục ,Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2007; 

 - Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao; 

 - Thông tư 05/2007/TT-UBND ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể 

thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 

26/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thể dục, Thể thao; 

 - Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ VHTTDL sửa 

đổi bổ sung một số quy định của Thông tư hướng dẫn một số quy định của 

Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao 

hướng dẫn một số quy định của Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của 

Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, 

Thể thao; 

 - Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2014 của Bộ VHTTDL về 

việc ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục Thể 

thao; 

-Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần 

chúng. 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch thành phố Đà Nẵng 

Môn…………………..năm 20……….  
 

                         Kính gửi:  

                                           - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; 

                                           - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao  

1. Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị: …………………………………………………. 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

3. Điện thoại: …………………………Fax:……………………………………… 

Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giám đốc Sở VHTT thành phố Đà 

Nẵng xem xét, cho phép đăng cai tổ chức giải vô địch môn……thành phố Đà 

Nẵng, cụ thể như sau: 

- Mục đích tổ chức: ……………………………………………………………… 

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị: ……………...………………… 

- Nội dung giải (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu):…………………….. 

- Thời gian tổ chức: từ ngày….tháng….năm… đến ngày…tháng…năm ……… 

- Địa điểm: ……………………………………………………………………… 

4. Cam kết: 

 - Cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của 

pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề 

nghị./. 

                                                       Đà Nẵng, ngày……tháng…..năm 20.. 

                                                      ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

                                                         TỔ CHỨC / CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

                                           Ký tên, đóng dấu, họ và tên, chức vụ (nếu là tổ chức);  

                                                             ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân) 
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D. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN 
 

          1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục: Thành 

phần hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn 

hoá và Thể thao  

 Bước 2: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình trực tiếp tham 

mưu xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

VHTT phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở 

VHTT có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm 

định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả thẩm định, 

Sở VHTT phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định đến Ủy ban nhân dân thành 

phố.  

 Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên 

bản thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

 Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận của Sở 

VHTT. 

b) Cách thức thực hiện  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở 

tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

          + Dự thảo Quy chế hoạt động. 

          + Xác nhận bằng văn bản của UBND xã, phường về địa điểm của cơ sở  

          + Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính. 

           + Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền. 

           + Danh sách nhân viên tư vấn, người làm việc tại cơ sở có xác nhận của 

người đứng đầu, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn về phòng, chống bạo 

lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc 



170 

nạn nhân bạo lực gia đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn 

cho người làm việc. 

- Số lượng hồ sơ:          02 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

          e) Đối tượng thực hiện TTHC : Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  

f) Cơ quan thực hiện TTHC  

- Cơ quan có thẩm quyền QĐ: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện TTHC  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Quy chế hoạt động của cơ sở được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

h) Phí, lệ phí: Không   

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. (Mẫu M4a và 

M4b Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 

16/3/2010 của Bộ VHTTDL) 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động của cơ 

sở; 

- Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc 

các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa 

án hoặc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đưa vào cơ sở chữa 

bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; 

- Có nhân viên tư vấn là người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quy 

định sau đây: 

+ Có hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

+ Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ nạn 

nhân; 

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; 

+ Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải được tập 

huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có diện tích tối thiểu là 30m2, có 

phòng được bố trí là nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu 

cầu về vệ sinh, môi trường. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  
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- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007. 

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ VHTTDL về 

việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của 

nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 về sửa đppỏ, bổ 

sung một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ 

VHTTDL về việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu 

chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm 

sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

.........., ngày......tháng.......năm........ 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
 

        Kính gửi:.......................................................... 

Căn cứ Luật phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng.....năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp 

vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình với tên gọi là ………...................……….…………….…  

Chúng tôi gồm4: 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………...... 

- Năm sinh:………………………………………………………………...... 

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……….............................  ngày 

cấp:………................... nơi cấp ……….................Quốc tịch: …………………… 

- Trình độ học vấn …………………………………………………….......... 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần 

thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực 

gia đình, hoạt động trong phạm vi5………, có trụ sở đặt tại:.................................. 

Hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình của chúng tôi 

chắc chắn sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 
 

               Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

                     đăng ký hoạt động của cơ sở 

                                                           
4 Nếu là tập thể sáng lập ghi rõ từng thành viên theo thông tin trên 
5 toàn quốc/tỉnh/huyện 
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Mẫu số M4b 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL 

 ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       .........., Ngày...... Tháng....... Năm........ 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

Kính gửi:.......................................................... 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số .../2010/TT-BVHTTDL ngày ... tháng     năm 2010 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp 

vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình với tên gọi là ……………………...…………….… ................... 

Chúng tôi gồm (1): 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):…………………………… Năm sinh: ............... 

- Địa chỉ thường trú: ..................................................................................... 

- Số CMND/hộ chiếu: ………… ngày cấp: ……............ Nơi cấp: .......................... 

- Quốc tịch: ...................... Trình độ học vấn: ............................................................. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần 

thiết theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, 

hoạt động trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở tại: ................................. 

Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn 

sẽ góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin đăng ký hoạt động của cơ sở 

                                                                                  (ký tên) 
(1): Nếu là tập thể thì ghi rõ thông tin các thành viên sáng lập 
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2. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

a) Trình tự thực hiện  

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục: Thành 

phần hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Tổ một cửa của Sở Văn hóa và Thể 

thao  

 Bước 2: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình trực tiếp tham 

mưu xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở VHTTDL phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì 

Sở VHTTDL có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả 

thẩm định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả thẩm định, 

Sở VHTTDL phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định đến Ủy ban nhân dân 

thành phố để đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

 Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên 

bản thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm đổi giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình.  

Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì UBND thành 

phố phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

 Bước 5: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

VHTTDL. 

  b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao 

Trường hợp cấp Gia hạn và Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, 

hồ sơ được nộp trực tiếp tại UBND thành phố. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ:  

          + Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; 

          + Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở; 

           + Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng 

đầu, nội dung hoạt động). 

- Số lượng hồ sơ:   01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện TTHC : Tổ chức, cá nhân có nhu cầu  

f) Cơ quan thực hiện TTHC  

- Cơ quan có thẩm quyền QĐ: Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện TTHC 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở. 

- Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được UBND thành phố phê 

duyệt (trường hợp Quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung) 

h) Phí, lệ phí: Không   

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ VHTTDL về 

việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của 

nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ 

VHTTDL về việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu 

chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm 

sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

3. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình  

a) Trình tự thực hiện  

 Định kỳ hằng năm hoặc trên cơ sở căn cứ vào số lượng người đăng ký thi lấy 

chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; chứng chỉ tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo ít nhất trên một 

tờ báo hàng ngày thành phố trong 03 số liên tiếp về việc tổ chức thi và lập danh 

sách những người có điểm thi đạt yêu cầu đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao cấp chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Bước 1:  Cá nhân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia đình gửi hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi đến bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa và Thể thao để tham gia kỳ thi do Sở tổ chức. 

Bước 2: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Hội đồng thi và đánh giá 

kết quả thi ; lập danh sách những người có điểm thi đạt yêu cầu Giám đốc Sở cấp 

giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

     Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở VHTTDL. 
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    b) Cách thực hiện: Nộp hồ sơ tại Tổ một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao  

           c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn xin đăng ký tham dự kiểm tra; 

- Giấy xác nhận đã qua khoá đào tạo tập huấn nghiệp vụ chăm sóc; tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác hoặc của 

UBND cấp xã nơi người đó cư trú; 

- 02 ảnh cỡ 3 x 4 cm. 

    d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

e) Thời hạn giải quyết: Tùy số lượng tham gia dự thi để quy định thời gian 

f) Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Cá nhân 

g) Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền QĐ: Sở Văn hóa và Thể thao  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao  

h) Kết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm 

sóc, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

i) Phí, lệ  phí:  Không 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:  Không có 

l) Yêu cầu  điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính 

 Cá nhân phải có điều kiện: 

- Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

về phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 của mỗi môn thi 

do Sở VHTTDL tổ chức.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo kết quả kiểm tra, 

người dự kiểm tra có quyền yêu cầu Hội đồng kiểm tra phúc tra hoặc gửi khiếu nại 

về kết quả kiểm tra tới Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao  

m) Căn cứ pháp lý của thủ  tục hành chính 

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ VHTTDL về 

việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của 

nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 về sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ 

VHTTDL về việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu 

chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm 

sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

4. Cấp mới, cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc/ Thẻ nhân viên tư vấn 

a) Trình tự thực hiện  

Bước 1: Công dân hoàn thiện hồ sơ và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở 

Văn hóa và Thể thao  

Bước 2: Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra tính 

hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo 

quy định, yêu cầu cá nhân bổ sung hồ sơ. 

Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao (phòng Xây dựng nếp sống VHGĐ) thẩm 

định, nếu thấy đủ điều kiện cấp giấy phép, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do gửi  công dân. 

Bước 4: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa 

và Thể thao  

b) Cách thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận Tổ 1 cửa Sở Văn hóa và Thể thao  

       c) Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Đối với cấp mới:  01 bộ gồm 

+ Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên chăm sóc/Thẻ nhân viên tư vấn (theo 

mẫu); 

+ Bản sao có chứng thực Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình; 

+ 02 ảnh cỡ 3 x 4cm. 

- Đối với cấp lại: 01 bộ gồm:  

+ Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc/Thẻ nhân viên tư vấn; 

+ Thẻ cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng); 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng 

nhận nghiệp vụ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; 

+ 02 ảnh cỡ 3x4cm 

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ  tục hành chính: Cá nhân 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

- Cơ quan có thẩm quyền QĐ: Sở Văn hóa và Thể thao  
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhân viên chăm sóc/Thẻ nhân 

viên tư vấn. 

h) Phí, lệ  phí:  không 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có 

k) Điều kiện thực hiện thủ  tục hành chính  

Cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nhưng đã 

được xoá án tích; trong quá trình hành nghề phải tuân thủ quy chế hoạt động của cơ 

sở và các quy định khác của pháp luật. 

- Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. 

- Có chứng chỉ chăm sóc hoặc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp. 

- Có ít nhất 01 năm hoạt động trong một hoặc các lĩnh vực tư vấn về pháp 

luật, tâm lý, chăm sóc y tế, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc 

UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ  tục hành chính 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21/11/2007. 

- Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ VHTTDL về 

việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của 

nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình.  

 - Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ 

VHTTDL về việc Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu 

chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm 

sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình./.  
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