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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 3 
 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi, 

tiết kiệm thời gian đi lại cho tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục 

hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao kính thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ qua 

mạng đối với các thủ tục hành chính sau: 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1.Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người 

đẹp và người mẫu 

2. Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang 

3. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh 

4. 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 

5. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 

6. Cấp giấy phép hoạt động vũ trường 

II.LĨNH VỰC THỂ THAO 

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao 

cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao 

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. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng cập nhật địa chỉ egov.danang.gov.vn 

hoặc vào website của Sở Văn hóa và Thể thao tại địa chỉ vhtt.danang.gov.vn, chọn 

mục “Dịch vụ công trực tuyến (Nộp hồ sơ qua mạng)” để thực hiện.  

Quy trình cụ thể được hướng dẫn tại Tờ rơi đính kèm thông báo này. 

Trong quá trình thực hiện, để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả, số điện thoại 0236.3881888 (phím lẻ 424), hoặc số điện thoại 

0934.799.177 (chị Lam). 
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Sở Văn hóa và Thể thao kính thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và 

sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- CBCCVC toàn Sở (để tuyên truyền); 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, VP.                                                       

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hội An 
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HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

1. Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập trực tiếp cổng dịch vụ công  

egov.danang.gov.vn – nhập địa chỉ mail (hoặc gmail) - nhập mật khẩu- chọn bắt đầu – 

chọn Sở ban ngành – chọn Sở Văn hóa và Thể thao – chọn thực hiện ( đối với thủ tục 

cần nộp) - đính kèm file hồ sơ -  chọn nộp hồ sơ 
 

2. Nộp hồ sơ trực tuyến qua website của Sở Văn hóa và Thể thao 

vhtt.danang.gov.vn – Dịch vụ công trực tuyến (Nộp hồ sơ trực tuyến) – chọn thủ tục 

mức 3 cần thực hiện –bấm vào để nộp hồ sơ trực tuyến –  nhập địa chỉ mail (hoặc 

gmail) - nhập mật khẩu- chọn bắt đầu – chọn Sở ban ngành – chọn Sở Văn hóa và Thể 

thao – chọn thực hiện ( đối với thủ tục cần nộp) - đính kèm file hồ sơ -  chọn nộp hồ sơ 

 

*Lưu ý: Đối với trường hợp chưa có tài khoản vui lòng đăng ký bằng cách chọn nút 

“Đăng ký”, điền đầy đủ thông tin thêo yêu cầu và chọn nút “Đăng ký tài khoản” để hoàn 

thành; tên truy cập và mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ mail đã khai báo. 

*Ghi chú: Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc liên hệ 

 0236.3881.888 (lẻ 424) hoặc gọi số 0934.799.177(chị Lam) để được hướng dẫn thêm. 

 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC NỘP TUYẾN MỨC 3 
 

I. LĨNH VỰC THỂ THAO 

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho 

doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao 

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 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1.Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

2.Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và 

người mẫu 

3.Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh 

4.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 

5.Cấp giấy phép hoạt động vũ trường 

6.Cấp giấy phép tổ chức lễ hội 
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