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UY BAN NHAN DAN
TINTI TIEN GIANG
S&24%7QD-TJBND

CQNG HOA xA HQI cnU NGHIA VIfl NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
Tin Giang, ngay'/O thdng 9 ndm 2018

QUYETD4NH
A A
Ye vice cong bo Danh myc thu tyc hanh chinh trong-link we xuat
nhp khau
A
A
A
A
A
A
van hoa pham Ithong nham muc dich kinh doanh thu9c tham quyen giai quyet
cüa So' Yán hóa, Th thao và Dii lich tunh Tin Giang
A.AA

A

CHU TCH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cü Lu@ T6 chüc chInh quyn dja phuong ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can cü Nghj djnh s 63/2O1OIND-CP ngày 08 tháng 6 nãm 2010 cüa Chinh
phü ye hem soát thu tuc hành chInh; Nghj djnh so 92/20 171ND-CP ngày 07
théng 8 tháng 2017 cüa Chinh pith ye sàa dôi, bô sung mOt sO diêu cüa các nghj
djnh lien quan den kiêm soát thu tc hành chInh;
Can cü Thông tu s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nAm 2017 cüa BQ
trutng, 0th nhim Van phông ChInh pM hixâng dLi ye nghip vi kiêm soát thu
tic hãnh ch.Inh;
Can cü Quy& djnh s 2741/QD-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 näm 2018
cüa Bô tru&ng BO Van bOa, The thao va Du ljth ye cong bO thu tçic hanh chinh
du'qc sfra dOi, bO sung trong linh vijc xuât nhp khâu van hOa phâm không
nhlrn mvc dIch kinh doanh thuQc ph?m vi quân 19 cüa BQ Van bOa, The thao
và Du lich;
Xét d nghj cüa Giám Mc S& Van bOa, Th thao và Du ljch;
QUYET DINU:
Diu 1. COng b kern theo Quy& dinE nay Danh rniic 02 thu tyc hãnh chinh
trong linh vgc xuât nhp khâu van bOa phârn khOng nhãm mvc dIch kinh doanh
thuQc thâm quyên giâi quyêt cüa cüa Sâ Van hOa, The thao va Du ljch tinh Tiên
Giang (oo danh myc kern theo);
NQi dung chi t4t cüa các thu tçic hành chinE duçic ban hành kern theo
Quyêt djnb s6 274 1/QD-BVHflDL ngày 25 théng 7 nàm 2018 cüa BO trutng
Bô Van bOa, The thao va Du lich ye cong bO thu tçic hành chInE duqc sôa dOi,
hO sung trong linh we xuât nhap khâu van boa phârn khOng nhäm rnic dIch
kinh doanh thuOc pham vi quàn 19 cUa BQ Van bOa, The thao và Du 11th;
Giao Giám de Sâ Van hOa, Th thao và Du lich chju trách nhim yE hinh
thCrc, nQi dung cOng khai thU tic hânh chInh tai don vi theo dUng quy djnh.
Diu 2. Quyét djnh nay cO hiGu lre thi bath k tir ngày k9, thay thá flit
xuát nEp kMu van boa phm không nhàm mvc dIch kinh doanh tai Quyêt djnh sO
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19551QD-TJBND ny 21 tháng 6 nàm 2017 cüa CM tjeh Uy ban nhân dan tilt v
cong bO thu tue hàth ehInh thuOc thãm quyên giâi quyêt eüa S& Van boa, The thao
và Du ijeb Tiên (lang Üã chuân hOa ye nQi dung (02 thñ 4w hành chmnh).
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tilt, Giárn de Sà Van bOa,
The thao và Du Ijeb; Thu trtthng cáe ea quan, dan vj và eáe tO ehüc, cá nhân cO
lien quan chiu tráeh nhiêm thi hãnh Quyt djnh này./.7A$
Ncvi ,zhin:
-NhuDMu3;
- Van phông ChInh phñ (Ciic KS 'ITHC);
- CT, các PCI. UBND tinh;
- VPUB: CVP, PVP Iran Van Dông,
P. KSflHC;
- Cng TI'DT Unh;
- Urn: VI.
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PANH TVELJC THU TUC HArm CHINH TRONG LTNH vt/c XUAT
NH4.P KHAU VAN HOA PHAM KIIONG NHAM MVC DICH ICll4H
BONNIE THUQC THAM QUYEN GIAI QUYETCUA SO VAN HOA,
THE THAO vA PU L4CH TIEN GIANG
(Ban 1'zành kern theo Quye't djnh sO'2k95 /QD-UBN.D ngày'/O tháng 9 nám 2018
cza C/in dc/i dy ban n/ian dan tin/i)
A

P

A

A

1. Thu tçic Cap phep nhp khau van hoa pharn khong uham mijc thch
kinh doanh thuOc thãm quyM cüa So. Van hOa, The thao và Pu 1%th TGG-279061
P

a) Thôi hn giái quylt
02 ngày lam vic k t& ngày nhn dü h sci theo quy djnh;
Trutng hcip phãi xiii )2 kián the BØ, ngành kháe th&i h?n thi da là 10 ngày
lam viGe.
b) Dja dilm thyc Izien
- BQ phn tMp nhn và trã kát qua eüa S& Van boa, Th thao và Du ljch
Tiên Giang (So 03, du&ng Lé Lqi, Phu&ng 1, TP. M Tho, Tiên Giang);
- Thu tve hãnh chInh thvc hin tip thn và trà k& qua qua djeh vt butt
chinh cong ich;
- Thu tyc hãnh chinh qua djeh vi cong trçrc tuy&i müc dO 3.
c) Ph4 l?phI
Không.
d) Cdii cá'pháp 1j5
- Nghj djnh s6 32/2012/ND-CP ngày 12 théng 4 näm 2012 eüa Chinh phü ye
quãn 1)2 xuât khâu, nhp khâu van boa phãm không nhim mtc dIch kinh doanh;
- Thông tu s 07/2012/fl-BVHflDL ngày 16 tháng 7 nàm 2012 cüa B
tru'&ng BØ Van hOa, The thao va Du flch ye hithng dan Nghj djxth sO
32/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 nàm 2012 cüa ChInh phü ye quân 1)2 xuât khâu,
nhp khâu van boa phâm không nh&m mwc dIch kinh doanh;
- Thông tu s6 04/2016/fl-BVHflDL cUa BQ tru&ng BQ Van bOa, Th
thao và Du ljch ye süa dOi bô sung mOt
diêu cUa Thông tu sO 15/2012/flBVHflDL; Thông tu sO 07/20 12/fl-BVHflDL; Thông tu
8 8/2008/flBVHflDL và Thông Ut só 05/2013/fl-B VHTTDL;
- Thông Ut s 22/2018/fl-B VHflDL ngày ? tháng 6 nm 2018 cüa BQ
truâng Bô Vk bOa, The thao và Du ljch süa dOi, bô sung mOt sO thOu cüa Thông
Ut 07/2012/fl-B VHflDL ngày 16 tháng 7 nàm 2012 cüa BQ trixâng BØ Van
hóa Th thao vâ Du ljch huo'ng dn Nghj djnh sO 32/20 12/ND-CP ngày 12 tháng
4 nàm 2q12 cUa ChInh phü ye quãn 1)2 xuât khâu, np khâu van bOa phâm
không nhäm mtc dIch kinh doanh.
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2. Thu tijc Giám djnh van hóa phm xut Sn không nhm mvc dick
kink doanh cüa cá nhân, to chü'c & dja phu'o'ng - BVII-TGG-279062
& Thàihçzngidiquylt
10 ngày lam vie k tfr ngày nMn dü ha hqp 1. Trong tru'äng hcxp dc
bit, th&i gian giám djnh toi da không qua 15 ngày lam vic.
b) Dja dilm thyc hien
- BQ phn tiêp tfln và trâ kOt qua cüa S& VAn hóa, Tha thao và Du ljch
Tiên Giang (So 03, du&ng Lé Lgi, Phu&ng 1, TP. M Tho, Tiên Giang);
- Thu tvc hành ehinh thçrc hiên tiOp nhn và trá kOt qua qua djch vt butt
chInh cong Ich;
- Thütic hành chinh qua djchvu côngtrirrcthyOnmüc dQ 3.
c) P1:4 19 phi
Khong.
d) Can cu'phap ly
- Nghj djnh sO 32/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 nAm 2012 cüa Chinh phü v
quãn 19 xuât khâu, nhp khâu vAn boa phâm không nhâm mic dIch kinh doanh;
- Thông tu sO 07/2012/fl-BVHflDL ngày 16 tháng 7 nm 2012 cüa BQ
truông BQ VAn bOa, The thao và Du ljch ye viêc hutng dan Nghj djnh sO
3 2/20 121ND-CP ngày 12 tháng 4 nm 2012 cüa ChInh phü ye quân 19 xut khâu,
nhp khâu vAn boa phâm không nhAm rniic dIch kinh doanh;
- Thông tu sO 04/2016/fl-BVHflDL eüa BQ tnr&ng BØ VAn boa, ThO
thao va Du ljch sia dOi bO sung mQt sO diêu cUa Thông tu sO 15/2012/flBVHflDL; Thông tu sO 07/20 12/fl-BVHflDL; Thông tu sO 8 8/2008/flBVHYJTDL và Thông tu sO 05/2013/fl-B VHTTDL;
- Thông tu' sO 22/201 8/fl-B VHflDL ngày 29 tháng 6 nAm 2018 cüa BQ
tru&ng Bô VAn bOa, The thao và Du 11th süa dOi, bO sung mQt sO diêu cüa Thông
tu sO 07/2012/fl-B VHflDL ngày 16 tháng 7 nAm 2012 cüa BQ truOng BQ VAn
bOa The thao và Du ljch hu&ng dn Nghj djnh sO 32/20 12/ND-CP ngày 12 tháng
4 nAm 2012 cüa Ch.Inh pM ye quân 19 xuât khâu, nl4p khâu van hOa phâm
không nhm mi1c dIch kinh doaxth.
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