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THÔNG BÁO 
Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận 
        

                      
  Thực hiện Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 thực hiện từ năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận thông báo danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực văn hóa, du lịch thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 
gồm: 

 

Số 

TT 
Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

Mức độ 

3 4 

I Mua bán hàng hóa quốc tế   

1 1.003560 
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm 

nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí 

nhập khẩu cấp tỉnh 

x  

II Di sản văn hóa   

2 1.001822 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích  x 

3 1.002003 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di 

tích 
 x 

4 1.003901 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành 

nghề tu bổ di tích 
 x 

5 2.001641 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hành nghề tu bổ di tích 
 x 

III Quảng cáo   

6 1.004650 
Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn 
 x 

IV Dịch vụ du lịch khác   

7 1.004594 

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du 

lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với 

khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 

x  
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 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thủ tục hành chính nêu trên, vui 

lòng truy cập vào website: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực hiện và 

làm theo hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện có các vấn đề vướng mắc xin vui 

lòng liên hệ số điện thoại: 0252.3825165 - số nhánh 103 gặp quầy Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân được biết và thực hiện./ 

                                                       KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- BGĐ Sở VHTTDL;  
- Các phòng CMNV, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Phòng Văn hóa, thông tin các huyện thị xã, thành phố;                   

- Phòng Văn xã huyện Phú Quý;                                                       Võ Thành Huy 
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu; 
 - Website Sở; 
- Lưu: VT, Lan .                                                                             
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