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Vö Ngçc Thànb 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA V1T NAM 
TINH GIA LA! Dc Ip - Tiy do - Hinh phñc  

S6: /QD-UBND Gia Lai, ngày 419  tháng 9 náin 2019 

QUYET IMNH 
V vic cong bô Danh muc gôrn 03 thu tue liành chInh mói, 27 thu tiic 

haul, chInh slia dôi, bô sling và 03 thã tu•ic haul, chInh bj bäi bô 
trong 1mb virc th di•,c, th thao t1i,ic thâm quyên giãi quyt 

cüa So Van hoá, The thao và Dii lch 

CHU TICII UY BAN NHAN DAN TNH 

Can ci:r Li4t T chirc chmnh quyn dja phuong 19/6/2015; 
Can ccr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim 

soát thu tijc hãnh chInh; 
CAn cr Nghj djnh s6 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cUa ChInh phU sra di, 

bô sung nt sO diêu cUa các nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tuc hãnh chInh; 
CAn cü Thông t.r s6 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Bô trirâng, Chü 

nhirn VAn phông Chmnh phü hixOng dan nghip vv kiêm soát tlict tVc  hAnh chInh; 
Xét d nghj cüa Giárn dc S& VAn hoá, Th thao va Du ljch t?i  Ti trInh si 

76/TTr-SVI-ITTDL ngày 17/9/2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. COng b kern theo Quy& djnh nay Danh rnic gm 03 thu tVc  hãnh 
chInh rni và 27 thu tic hành chmnh süa dôi, bô sung trong lTnh vrc th dic, the 
thao thuOc  thârn quyên giãi quyêt cUa Sâ VAn hoá, The thao vA Du ljch theo Quyêt 
djnh so 1 994/QD-BVI-ITTDL ngày 05/6/2019 cüa Bô trIncng Bo Vn hoá, The 
thao và Du ljch ye vic cong bô thi:i tVc  hAnh chInh duqc sra dOi, bO sung tron 
lTnh vuc the dic, the thao thuOc  phtm vi chrc nAng quãn 1 cUa BO VAn hoá, The 
thao vâ Du ljch (Phi lyc I kè,n theo,). 

Diii 2. BAi bO 03 thC tijc hành chInh thuOc thrn quyn giãi quy& cüa So 
VAn hóa, The thao và Du ljch ('Phy lyc II kern theo). 

fMti 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k. 
Chánh VAn phông UBND tinh; Giärn dc SO VAn hoá, Th thao Va Du ljch V A  / 

các c quan, tO chrc, cá nhãn có lien quan chju trách nhirn thi hAnh QuyCt djnh nay./// 

Nol ,il,ân: 
- Nhix Dieu i; 
- Ciic Kiêrn soát 1'TI-IC - Vn phông Climb phü; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Sà Thông tin vã Truyên thông (Phông CN1T); 
-Luu: VT,NC. 



PHU LUC  I 
DANH MVC  THU  TVC  }IANH C}LINH MO!, THU TVC  1JAN11 CH!NH SIYA J)OI, BO SUNG 

THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET CUA SO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh sá:/QD- UBND ngày—/9 tháng 9 nám 2019 cña hz tjch UBND tinh Gia La!,) 

I. Danh mic thu ti•ic hành chInh m&i thuc thm quyn giãi quyt thuc thm quyn giãi quyt cüa S Van hOa, Th thao Va Du ljch. 

STT Ten thu hjc hinh chInh Thbi hin giãi 
quyt 

Cách thfrc thirc hin/Dja dim 
thtyc hin 

Phi, I phi 
(nu co) 

Can cá pháp Iy 

LTnh virc Th dic, th thao 

01 

Thu tic C giy chüng 
nhn dü diêu kin kith 
doanh ho?t dng th thao 
c1i vi câu lac b th 
thao chuyên nghip 

07 này lam 
vic ke tr ngày 
nhn dü ho sci 
hcip 1. 

Tip nhn h s và trã kt qua 
d.rçic thi:rc hin ti Trung tam phi:lc 
vi hành chInh cong tinh (Quay 
giao djch s6 11 cüa S Van hóa, 
Th thao vâ Du ljch), 
Dja chi: so 69 Hung Vircmg, 
Tp.Pleiku, Gia Lai hoc qua dir?rng 
buu din, qua mng din t1r. 

Do Hi dông 
nhân dan cap 
tinh quy djnh 

Nghj djnh s 36/201 9/ND-CP 
ngày 29/4/2019 quy djnh chi tiát 
mOt so diu cüa Lut scra dM, bô 
sung mt s diu cüa Lust  Th 
dic, the thao. Co hiu h1ic tir 
ngày 14/6/20 19. 

02 

Thu tic CAp 1?i giAy 
chrng nhn dü diéu kiin  
kinh doanh hoat dng th 
thao trong tri.thng hcp 
thay di ni dung ghi 
trong giAy chüng nhãn 

05 này lam 
vic ke tfr ngày 
nhn dü h s 
hçp l. 

Tip nhtn h si và trá k& qua 
di.rçc th%rc hin tai  Trung tam ph11c 
vi hành chInh cOng tinh (Quay 
giao djch so ii cüa S Van hóa, 
Th thao và Du ljch), 
Dja chi: s 69 Hung V.rng, 
Tp.Pleiku, Gia Lai hoc qua du?mg 
b.ru din, qua mang din tr. 

Do Hi dong 
nhãn dan cap 
tinh quy djflh 

Nghj djnh s 36/20191N.TD-CP 
ngày 29/4/2019 quy djnh chi tiêt 
mOt so dieu cüaLut sira d6i, bô 
sung mt s diêu cüa Lu.t Th 
dic, the thao. Co hiu lirc tr 
ngày 14/6/20 19. 

ii. /" 
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03 

ia • 
05 này lam 

.,. * viec ke tu ngày 
than du ho s 
hop le. 

Tip nhin h scY và trâ k& qua 
&rc thrc hiên ti Trung tam phic 
vi hnh chInh cong tinh (Quay . . , , giao dich so 11 cua Sa Win hóa, . 
The thao và Du lich), 

. * 
Dia chi: so 69 Hung Vtrcmg, 

. . . 
Tp.Pleiku, Gia Lai hoc qua di.rcing 
bi.ru din, qua mitng din tCr. 

,. 
Do Hçi dong 
nhan dan cap 
• . 

trnh quy drnh 

Nghj djnh so 36/2019iD-CP 
ngy 29/4/2019 quy dinh chi tiêt 

. • A m9t sO dieu cua Luat sua doi, bo 
. x A sung m9t so dieu cua Luat The 

due, the thao. Co hiçu luc tu 
ngay 14/6/20 19. 

* gi Y cnngthI du dieu kien 
kinh doanh hoat d9ng the 
thao trong trucing hp bi 
mat hoac hu hong 

II. Danh mic thu ttzc hành cblnh sü'a di, b sung thuQc thm quyn giãi quyt cüa S& Van hóa, Th thao và Du Ijch 

S ho so 
TTHC 

Ten thu ttic hAnh 
chInh 

Thôi hin giãi 
quyCt 

Cách thrc thirc 
1iin/Dja diem thiyc hin 

Ten VBQPPL quy djnh ni dung sthi 
di, b sung, thay th 

01 
BVH-GLA- 

279034 

Thu tllc Cap giây 
chirng nhn dü diêu 
kin kinh doanh eüa 
doanh nghip kinh 
doanh hot dng the 
thao tO chirc ho?t dng 
Yoga 

07 ngày lam vic 
ké tr ngày nhan 
dU ho sci hqp l 

Tip nhn h scx vã trâ 
kêt qua duqc thirc hin 
t?i Trung tarn phc vii 
hành chIth cong tinh 
(QuAy giao djch s6 11 
cüa Si Win hóa, The thao 
Va Du lich), 
Dja chi: so 69 Hung 
VucYng, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua di.thng buu 
din, qua mng din tir. 

Nghj djnh sO 3 6/20 19/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy dnh chi ti& mOtsó  diu cüa 
Lut sira dôi, b sung mt So diCu cüa Lut 
The dc, the thao. Co hiu 1rc tr ngày 
14/6/20 19. 

2 



02 
BVH-GLA- 

279035 

Thñ tic Cp giy 
chüng nhn du ieu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao t chüc boat dng 
Goll 

07 ngày lam vic 
k tr ngày nhân 
ctñ h sc hçip i 

Tip nhn h sa vã trá 
kêt qua duçic thrc hin 
tai Trung tam phic vi 
hành chInh cong tiflh 
(Quay giao djch so 11 
cia Sâ Van hóa, The thao 
và Du lich), 
Dja chi: s 69 Hung 
Vxcrng, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua duOng btru 
din, qua mang  din tr. 

Nghj dlnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/20 19 9Uy djnh chi ti& mOt s diu cüa 
Lut süa doi, bô sung mt s diu cüa Lut 
Th diic, th thao. Co hiu 1c tir ngày 
14/6/2019. 

03 
BVFI-GLA- 

279036 

Thu tic Cp gity 
clirng nhn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng the 
thao to chüc hoat dng 
CAu lông 

07 ngày lam vic 
k tr ngày n1n 
dü h s hçTp i 

Tip nhn h6 sa vã trá 
k& qua &rçlc thirc hin 
tai Trung tam phvc vi 
hânh chInh cOng tinh 
(Quy giao djch 50 11 
cüa S& Van hóa, The thao 
Va DLI ljch), 

, 

Dja chi: so 69 ITüng 
Vi.rang, Tp.Pleiku, Gia 
Lai ho.c qua &rng buu 
din, qua mang din tr. 

Nghj dinh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy dlnh  chi tiétmt s diu cüa 
Lut sra doi, b sung mt s di&u cüa Lut 
Th dic, th thao. CO hiu 1irc ti'r ngày 
14/6/2019. 

04 BVH-GLA- 
279037 

ThU tic Cp giy 
chrng nhãn dU diêu 
kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao t6 chirc hoat dng 
Taekwondo 

07 ngày lam vic 
k tr ngãy nhn 
dU h6 si hçp 1 

Tip nhn h si và trá 
k& qua chrçic thirc hien  
ti Trung tam phiic vi 
hành chInh cong tinh 
(Quy giao djch S6 11 
cUa Sâ Van hOa, The thao 
và Du ljch), 

Nghj djnh s 36/201 9/ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi tit mts6 di&u cUa 
Lutt si~a dôi, bô sung mOt S6 diêu cUa Lust 
The diic, the thao. CO hiu hrc tr ngày 
14/6/20 19. 

1), /" 
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Ii ' Dja chi: s6 69 Hung 
Vixcing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dring bru 
din, qua mtng din tfr. 

05 
BVH-GLA- 

279038 

Thu tic Cp giy 
ching than dü diêu 
kiin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hot dng th 
thao tO chrc hoat dng 
Karate 

07 ngày lam vic 
k tr ngày nhân 
dü hO sci hqp 1 

Tip nhn h6 si và trã 
kt qua duçic thrc hin 
ti Trung tam phiic vii 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch SO 11 
cUa So Vn hOa, The thao 
Va Du ljch), 
Dja chi: so 69 Hung 
Vucing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dumg bjsu 
din, qua ming din ttr. 

Nghj djnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/20 19 9U djnh chi ti& mt so diu cüa 
Lut sCra dOi, bO sung mt sO diOu cüa Lut 
Th dc, the thao. Co hiu 1ic tcr ngãy 
14/6/20 19. 

06 
BVH-GLA- 

279039 

Thu tic Cp gi.y 
chrng nhn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doath nghip kinh 
doanh hot dng th 
thao tO chi.'rc hot dng 
Bcii, Ln 

07 ngày lam vic 
k tr ngày j1 
dCi hO sa hcip 1 

Tip nhtn hO s va trã 
k& qua duçc thirc hin 
tai Trung tarn phiic vii 
hãnh chInh cong tlnh 
(Quay giao djch SO 11 
cüa SO Van hóa, Th thao 
Va Du ljch), 
Dja chi: sO 69 Hung 
Vuang, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoäc qua dring btru 
din, qua rntng din tCr. 

Nghj djnh sO 36/20191ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi ti& mOt so diu cua 
Lut sCra dOi, bô sung mOt  sO diu cüa Lut 
Th dc, th thao. CO hiu lirc t& ngày 
14/6/20 19. 

/j) 
,/' 
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07 
BVH-GLA- 

279040 

Thi tUe Cp giy 
ching nhn dii dieu 
kiin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh ho?t dng the 
thao t chCrc hoot dng 
Billards & Snooker 

07 ngày lam vic 
k tr ngày pJ 
dü h sci hcip i 

Tip nhn h si và trã 
kêt qua dirçc thc hin 
t?i Trung tam phic vi 
hành chInh Cong tinh 
(Quay giao djch sO 11 
cüa Sâ Vn hóa, The thao 
và Du ljch), 
IDja chl: s 69 Flung 
Vucing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua di.r?mg bi.ru 
din, qua mang din tr. 

Nghj djnh s6 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi ti& mt s diu cüa 
Lut si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust 
Th diic, th thao. Co hiu 1i1rc tr ngày 
14/6/20 19. 

08 BVH-GLA- 
279041 

Thu tue Cp giy 
chüng nhin dü iiêu 
kiin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hot dng th 
thao th chirc hott dng 
Bong bàn 

07 ngày lam vic 
k tir ngày ithan 
dü h sa hcp 1 

Tip nhn h sc và trà 
k& qua &rçic thirc hin 
tai Trung tam phuc vi 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch So 11 
cüa S& VAn hóa, The thao 
V Du lch), 
Dja chi: s 69 Hung 
Vung, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua &rrng bi.ru 
din, qua mlng din t1r. 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 qUy ih chi tit mOt  so diu cUa 
Luât sira dôi, bô sung mOt  s diu cüa Lut 
Th diic, th thao. Co hiu 11rc tèr ngày 
14/6/2019. 

09 
BVH-GLA- 

279043 

Thu tiic Cp giy 
chüng nhn dU diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao t chfrc hoat dông 
dü hrçn và diu bay 

07 ngày lam vic 
k tir ngày nhân 
dü h s hcip 1 

Tiep then h sc Va trã 
k& qua di.rcic thrc hin 
tai  Trung tam phc vi 
hành chInh cOng tinh 
(Quay giao djch s ii 
cüa Sâ VAn hóa, Th thao 
vâ Du ljch), 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy dlnh  chi ti& mOt  so diêu cua 
Luât süa dôi,bô sung mt so diêu cüa Lust 
The dc, the thao. Co hiu 1rc tir ngãy 
14/6/20 19. 

ii. 
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Dia chi: so 69 Hung 
Vng, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua &thng bLru 
din, qua ming din tü. \?L:I 

10 

Thu tiic Cp giy 
chirng nhn dü diêu 
kiin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao tO chirc hoat dng 
Khiêu vU thO thao 

07 ngày lam vic 
kO tr ngày nhn 
dü hO sci hcip l 

Tip nhn h sci và trã 
két qua dixçc thrc hin 
ti Trung tam phvc vii 
hãnh chInh cong (Quay 
giao djch so ii cüa SO 
Van hOa, Th thao và Du 
ljch), 
Dja chi: sO 69 Hung 
Vircing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hotc qua dung buu 
din, qua mang din tCr. 

Nghj djnh s 3 6/20 19/ND-CP ngây 
29/4/20 19 quy djnh chi tiét mOt  so diu cUa 
Lut sCra dOi, bO sung mt sO diu cCia Lut 
The ditc, the thao. CO hiu lirc tcr ngãy 
14/6/20 19. 

- 

BVH-GLA- 
279044 

11 
BVH-GLA- 

279046 

Thu tic Cp gi&y 
chirng nhn dü diêu 
kiin kinh doanh cua 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao tO chrc hoat dng 
Th dc th.m m 

07 ngày lam 
k tr ngày nhân 
dtX hO sa hcip i 

Tiép nhn hO sq và trã 
k& qua duccc thijc hin 
tai Trung tam phvc vii 
hành chInh cong tinh 
(Quy giao djch SO 11 
cUa SO Van hOa, Th thao 
và Du ljch), 
Dja chi: sO 69 HUng 
Vung, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua duOng bi.ru 
din, qua mg din tCr. 

Nghj djnh sO 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi tiOt mOt sO diu cüa 
Lut sCra dôi, bô sung mOt  sO diu cüa Lut 
Th dc, th thao. CO hiu hc tr ngày 
14/6/20 19. 

6 



12 BVH-GLA- 
279042 

Thu tiic Cp giy 
chüng nhn dCi diêu 
kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dung th 
thao t chrc boat dng 
Judo 

0?  ngày lam vic 
kê tir ngày nhãn 
dü h sci hcp 1 

Tip nhn h si và trá 
kêt qua duçic thirc hin 
t?i Trung tam phiic viii 
bath chInh cong tinh 
(Quay giao djch s 11 
cüa Sâ Van hóa, The thao 
và Du lich), , 
Dja chi: so 69 HUng 
Vucing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua d.rng bt.ru 
din, qua mang din ti. 

Nghj djnh s 3612019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 nh chi ti& mt s diêu cüa 
Lust si'ra doi, bô sung mt s diu cüa Lust 
Th diic, th thao. Co hiu 1rc tr ngày 
14/6/20 19. 

13 
BVH-GLA- 

279045 

ThU tiic Cap giây 
ching nhn dU diêu 
kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
Th due the thao thao 
th chi'rc ho?t ding The 
dic th hInh và Fitness 

07 ngày lam vic 
k tr ngày than 
dU ho sa hçip i 

Tip nhãn h s và trá 
k& qua ducic thrc hin 
tai Trung tam phiic vii 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch So 11 
cUa S& Van hóa, The thao 
và Du ljch), 
Dia chi: s 69 HUng 
Vixcing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua ththng bixu 
din, qua mng din tcr. 

Nghj djnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi tit mt s6 diu cUa 
Lut sCra dii, bô sung mt s diu cUa Lut 
Th diic, thá thao. Co hiu lirc tr ngây 
14/6/2019. 

14 BVH-GLA- 
279047 

Thu tic CAp giy 
ching nhn dU diêu 
kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh boat dng th 
thao th chüc boat dng 
Lan Six Rng 

07 ngày lam vic 
k tir ngày nhn 
dU h s hçrp l 

Tip nhn h s và trã 
k& qua dixçc thrc hin 
tai  Trung tam phvc vi 
hành chInh cOng tinh 
(Quay giao djch s6 11 
cUa Sâ Van hóa, Th thao 
và Du ljch), 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi tit mt so diu cUa 
Lut sra dôi,bô sung mt s diu cUa Lut 
The diic, the thao. Co hiu lc t'r ngày 
14/6/2019. 

4 / 
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I :,  ,I Dja chi: s 69 Hung 
Vtrong, Tp.P1eiku, Gia 
Lai hotc qua durng bixu 
din, qua mLng din tCr. 

15 BVH-GLA- 
279048 

Thu tt.ic Cp giAy 
cht'rng thn du diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hot dng the 
thao tó chi'rc hot dng 
Vu d.o th thao giãi trI 

07 ngày lam vic 
k tr ngày nhin 
dü h so hcp l 

Tip nhn h6 so vâ trã 
k& qua duçxc thrc hin 
tai Trung tarn phc vi 
hânh chInh cong tinh 
(QuAy giao djch sO 11 
cüa Sâ Van hóa, Th thao 
Va Du ljch), 
Dja clii: s 69 HUng 
Vuong, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua du?mg buu 
din, qua nng din tCr. 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngãy 
29/4/20 19 quy djnh chi ti& mt so diu cüa 
Lutt sra di, b sung rnt s diu ciXa Luit 
Th dijc, th thao. Co hiu lc tt ngây 
14/6/2019. 

16 BVH-GLA- 
279049 

ThU tiic Cap giAy 
chirng nhn dU diêu 
kin kinh doanh cUa 
doanh nghip kinh 
doanh hott dng th 
thao tO chUc hot dng 
Quyn anh 

07 ngày lam c 
k tr ngày 
dU hO so h?p i 

Tip nhn h so và trá 
k& qua &rcic thirc hin 
tti Trung tam phiic vii 
hành chInh cong tiflh 
(QuAy giao djch SO 11 
cUa So Van hOa, Th tliao 
Ye. Du llch), , 
Dja clii: so 69 HUng 
Vucing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoac  qua du&ng buu 
din, qua rning din tCr. 

Nghj djnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi ti& mt sO diu cUa 
Lut sUa dOi, ho sung mOt  sO diêu cUa Lut 
Th ditc, th thao. Co hiu 1irc ttr ngày 
14/6/2019. 

4 
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17 
BVH-GLA- 

279050 

Thu t%lc CAp giây 
chi'rng nhn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao t chi'rc hot dng 

CO 

Vovinam 

07 ngày lam vic 
k ttr ngày nh.n 
dü h so' hcp i 

Tip nhmn h sc và trá 
kêt qua dixçic thirc hin 
tai Trung tam phiic vi 
hành chInh cong tinh 
(Quty giao djch SO 11 
cüa Sâ Van hóa, The thao 
và Du ljch), 
Dia chi: s6 69 Hung 
Vuung, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua &ring him 
din, qua mang  din tr. 

Nghj djnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi tiAt rnt s diu cüa 
Lust sira di, bô sung mt so diêu cüa Lut 
Th dc, th thao. Co hiu hrc tir ngày 
14/6/2019. 

18 
BVH-GLA- 

279052 

Thu Wc CAp giAy 
chirng nhn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh hoat dng th 
thao th chüc hoat dng 
BOng dá 

07 ngày lam vic 
k tir ngày nhn 
dU h so' hcp l 

Tip nhn h so' và trá 
kt qua &rçic thirc hin 
t?i Trung tam phvc vi 
hành chInh cong tinh 
(Quy giao djch 11 
cüa Sci Van hóa, Th thao 
và Du ljch), 
Da chi: s 69 }1ing 
Vtrang, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua &rng bu'u 
din, qua mang din tCr. 

Nghj dlnh s6 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi tit rnt so diêu cüa 
Lut si:ra i,bô sung mt so diu cüa Lust 
The diic, the thao. Co hiu hrc tr ngày 
14/6/2019. 

19 
BVI-1-GLA- 

279053 

Thu tllc CAp giAy 
chüng nhn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh boat dng th 
thao th chrc hoat dng 
QuAn vçit 

07 ngày lam vic 
k tir ngày nhn 
dü h so' hçip 1 

Tip nhn h so' và trã 
k& qua duçic thirc hin 
tai  Trung tam phiic vi 
hành chInh cOng tinh 
(Qu&y giao djch s 11 
cüa Sâ Van hóa, The thao 
và Du 1ch), 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 9uy djnh chi ti& mOt  so diêu cüa 
Lut sua doi, bô sung mt s diu cüa Lust 
Th dic, th thao. CO hiu 1rc tir ngày 
14/6/2019. 

4. / 
9 
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$1 Dja chi: s6 69 Hung 
Vtrong, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dung buu 
din, qua mtng din tir. 

20 
BVH-GLA- 

279054 

Thu tiic Cp giy 
chirng than dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doath nghip kinh 
doath hoat dông th 
thao tO chrc hot dng 
Patin 

07 ngày lam vic 
k tr ngày nhn 
dü hO so hçip 1 

Tip than  h so và trã 
kt qua dirçic thrc hin 
ti Trung tam phc vi 
hânh chInh cong tlnh 
(Qu&y giao djch sO 11 
cUa Sâ Van hOa, Th thao 
và Du ljch), 
Dja chi: sO 69 Hung 
Vuo'ng, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dung bru 
din, qua mng din tü. 

Nghj djnh so 36/2019/ND-CP ngãy 
29/4/20 19 quy djnh chi tit mt sO diu cüa 
Luat  s1ra dôi, bô sung mOt  so diu cüa Luat 
The diic, th thao. Co hiu 1rc tCr ngây 
14/6/2019. 

21 
BVH-GLA- 

278844 

Thu ti1c Cp giy 
ching thn dü diêu 
kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 
doanh ho?t dng th 
thao 

07 ngây lam vic 
k tr ngày th.n 
dü hO so hçp 1 

Tip then  hO so và trã 
kt qua dircic thirc hin 
ti Trung tam phic vi 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch sO 11 
cüa SO VAn hOa, The thao 
và Du ljch), 
Dja chi: sO 69 Hung 
Vuong, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dung buu 
din, qua mng din tr. 

Nghj djnh sO 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi tiét mOt  sO diu cUa 
Luat süa dOi, bO sung mt sO diu cCia Lut 
Th diic, th thao. CO hiu lirc tr ngày 
14/6/20 19. 

/1 / 
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22 BVH-GLA- 
279094 

Thu tiic cp giy 
chüng nhn dü diêu 
kin kinh doanh hoat 
dng th thao d& 
mon Dâu kiêm th 
thao 

07 ngày lam vic 
kê tr ngày nhn 
du h so hp 1 

Tip nh.n h sci và trâ 
kt qua dixcic thirc hin 
t?i Trung tam phiic vu 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch s6 11 
cüa S& Van hóa, The thao 
và Du ljch), 
DIa chi: so 69 Hiing 
Vtrcing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua dung bmi 
din, qua mang din tü. 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi ti&.rntsô diêu cüa 
Lust  sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lust 
The dic, the thao. Co hiu 1rc tir ngãy 
14/6/2019. 

23 
BVI-I-GLA- 

279089 

Thu tVc cp giAy 
chirng nhân dü diêu 
kiin kinh doanh hoat 
dng th thao di vi 
mon Bong ném 

07 ngày lam vic 
k tr ngày nhn 
dü h so hcip 1 

Tip nhn h so và trâ 
két qua dirçic thirc hin 
t?i Trung tam phiic vi 
hành chInh cong tinh 
(QuAy giao djch s 11 
cüa S& Van hóa, Th thao 
và Du ljch), 
Dia chi: s 69 1-li'ing 
Vucmg, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua throng buu 
din, qua mng din tr. 

Nghj djnh s 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh clii tit rnOtsô  diêu cüa 
Luât sra dôi, bô sung nt so diêu cüa Lut 
Th dic, the thao. Co hiu 1irc ti'r ngây 
14/6/20 19. 

24 BVH-GLA- 
279090 

Thu ti81c cp giAy 
chüng nhn dt diêu 
kin kinh doanh hoat 
dng th thao di vâi 
mon Wushu 

07 ngãy lam vic 
k tr ngày nhn 
dU h so hcip 1 

Tip nhn h so và trã 
k& qua duçrc thrc hin 
tai  Trung tam phvc vi 
hãnh chInh cong tinh 
(QuAy giao djch s6 11 
cüa S Van hóa, The thao 
và Du ljch), 

Nghj djnh s 36/20191ND-CP ngày 
29/4/20 19 quy djnh chi tit mt so diu cüa 
Lust  süa dôi, bô sung mt s diu cüa Lut 
Th dic, the thao. Co hiu 1rc tr ngây 
14/6/20 19. 

,'J• / 
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co ... 
Dja chi: s 69 1-lung 
Vuong, Tp.Pleiku, Gia 

Lai hoc qua dtrcing bixu 
din, qua mung din tir. 

25 
BVH-GLA- 

279091 

ThU tijc cp giây 
chUng nhmn dU diêu 
kin kinh doath hout 
dng the thao doi vOi 
mOn Leo nUi the thao 

07 ngây lam vic 
k tir ngày nh.n 
dU ho so hqp 1 

Tip nhn hO so vâ trã 
kêt qua duçic thrc hin 
ti Trung tam phiic vv 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch sO 11 
cUa So V.n hOa, The thao 
và Du ljch), 
Dja chi: sO 69 Hung 
Vuong, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua &r&ng buu 
din, qua mung din tC. 

Nghj djnh sO 36/2019/ND-CP ngày 
29/4/2019 quy djnh chi tiêt mtsO diëu cUa 
Lut sira dOi, bô sung mOt  so diêu ccia Lut 
The dic, the thao. Co hiu 1irc ti ngày 
14/6/20 19. 

26 BVH-GLA- 
279092 

ThU tiic cap giây 
chirng than dU diêu 
kin kinh doanh hot 
dng the thao dOi vOi 
mOn Bong rO 

07 ngày lAm viec 
k tr ngAy nhn 
dU ho so hcip 1 

Tip nhn hO so và trá 
két qua ducic thirc hin 
tai Trung thin phic vu 
hành chInh cong tinh 
(Quay giao djch sO 11 
cUa SO Van hOa, The thao 
va Du ljch), 
Dja chi: so 69 HUng 
Vuong, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua du&ng buu 
din, qua mng diên tCr. 

Nghj djnh sO 36/2019/ND-CP * ngãy 
29/4/20 19 quy djnh chi ti& mt so diêu ccua 
Lut sCra dOi, bO sung mt sO dieu cUa Lut 
The diic, the thao. Co hiu lijc tir ngày 
14/6/20 19. 

,j v' 
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Thu tiic Cap giây 
chüng nhn dü dieu 

Tip nhn h sci và trá 
kêt qua duçc thrc hin 
tai Trung tam phic vi 
hânh chInh cong tinh Nghj djnh sO 36/2019/ND-CP ngày 

27 BVH-GLA- 
278870 

kin kinh doanh cüa 
doanh nghip kinh 

07 ngày lam vic 
kê tr ngày nhn 

(Quay giao djch so ii 
cüa S& Vn hóa, The thao 

29/4/2019 quy dlnh  chi tiét mOt S6 diêu cua 
Lut sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut 

doanh hoat dng th8 
thaot6chüchoatdng 

clu h6 sa hcip 1 vâ Du ljch), 
Dja chi: so 69 Hung 

The dic, the thao. Co hiu hrc t~ ngày 
14/6/2019. 

Bàn sung the thao Vi.rcing, Tp.Pleiku, Gia 
Lai hoc qua du&ng buu 
din, qua mang diên tir. 4, /" 
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PHVLVCH 
44NH MUC THU  TVC  1JAN11 CHfNH BJ BAI BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET 

CUA S1 VAN HOA, THE THAO VA PU LICH 
kè,n theo Quyet djnh so': /QD-UBND ngàyMtháng 9 nàm 2019 cüa chu tjch UBND iinh Gia Lai2 

STT S ho so TTHC Ten thu tijc hãnh chmnli 

01 T-GLA-283879-TT 
ThU tVc  CAp giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh ho?t dng th thao d6i vOi cau 1c 
b the thao chuyên nghip 

02 T-GLA-284579-TT 
ThU tic CAp 1i giAy chi'rng nhn di diu kin kinh doanh hot dng th thao trong truàng 
hçip thay dôi ni dung ghi trong giAy châng nhn 

03 T-GLA-284580-TT 
ThU tic CAp 1i giAy chirng nhn dU diu kin kinh doanh hot dng th thao trong trtxrng 
hçp bj mAt hotc hix hông 1, / 
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