
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:         /SVHTTDL-VP
V/v công khai danh mục TTHC thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2022

    
Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

     Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 
658/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Trong đó có 17 thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND 
cấp xã, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1. 1.010087.000.00.00.H23 Thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19

2. 1.001782.000.00.00.H23
Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch 
từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương.

3. 1.003490.000.00.00.H23 Thủ tục Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

4. 1.000953.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
hoạt động thể thao đối với môn Yoga

5. 1.004528.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận điểm du lịch

6. 1.000883.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt 
động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

7. 1.003784.000.00.00.H23
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm 
không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm 
quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. 2.001414.000.00.00.H23
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ 
sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
(thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
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2. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1. 1.004648.000.00.00.H23
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn 
văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 
nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2. 2.000440.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa 
hàng năm

3. 1.004622.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 
chuẩn văn minh đô thị”

4. 1.004634.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô thị”

5. 1.004644.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa 
nông thôn mới”

6. 1.004646.000.00.00.H23 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới”

7. 1.000933.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

3. Thủ tục hành chính cấp xã

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

1. 1.000954.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 
hàng năm

2. 1.001120.000.00.00.H23 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị 
xã, thành phố phối hợp thực hiện:

- Công khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, 
doanh nghiệp biết, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện 
công khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, doanh 
nghiệp biết.

Danh mục các thủ tục hành chính và Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 
17/3/2022 được công khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ 
http://dichvucong.haiduong.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Sở (địa chỉ 
http://www.sovhttdl.haiduong.gov.vn). 

http://dichvucong.haiduong.gov.vn
http://www.sovhttdl.haiduong.gov.vn
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các sở, ban, ngành của tỉnh; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị 
xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng UBND tỉnh (để biết);
- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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