Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Gia Lai
Email:
ubndtinh@gialai.gov.vn
Thời gian ký: 19.09.2019
15:40:50 +07:00

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TNH GIA LA!

Dc Ip - Tir do - Hanh phüc

S& 'oO /QD-UBND

Gia Lai, ngày4'9 tháng 9 nám 2019

QUYET D!NH
V vic cong bô Danh mljc gm 02 thu tile hành chInh mm và 01 thu tiic hành
chInh bi bäi bô trong linh virc van hóa thuc thm quyn giãi quyt ella
UBND các huyn, thj xä, thành phE
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH
CAn ct'r Luât T chtrc chInh quyn dja phumg ngày 19/6/2015;
CAn cir Nghj djnh s6 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 ella Chmnh phü v kim
soát thu tic hành chInh;
CAn cCr Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/20 17 ella Chinh phü si'ra di,
bô sung mt so diêu ella các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tiic hàrih chmnh;
CAn ci'r Thông P.r s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 ella BO trueing, ChU
nhim VAn phông ChInh phll huOng dn nghip vii kiêm soát thu tlic hânh chInh.
Xét d nghj ella Giám dc So VAn hoá, Th thao và Du ljch ti Ti trInh s
77/TTr-SVHTTDL ngày 17/9/2019,
QUYET DNH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt dinh nay Danh mi1c gm 02 thu tiic hành
chInh mOi thuOc thâm quyên giái quyêt ella UBND các huyn, thj xâ, thành ph
theo Quyet dinh so 2750/QD-BVHTTDL ngày 07/8/2019 ella BO truOng Bi) VAn
hoá, The thao vã Du ljch ye vic cOng bô thu tic hành chInh mOi ban hành, thu tue
hành chInh bj bi bO trong lTnh vrc vAn hóa thuc ph?m vi cht'rc nAng quãn 1 dlla
B VAn hoá, The thao và Du Ijch (Phy lyc I kern theo).
I)iu 2. BAi bô 01 thu tue hãnh chInh thuOc thAm quyn giãi quyt ella
UBND the huyn, thj x, thành phO (Phy lyc II kern theo).
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày kr.
Chánh VAn phông UBND tinh; Giám de SO YAn hoá, Th thao vã Du ljch; Chll
tjch UBND các huyn, thj xA, thànlyhôvà các tO chire, cá nhAn Co lien quan chju
trách thim thi hAnh Quyêt djnh nay.
Nui nh?ln:
-NhuDiêu3;
- Cc Kim soát TI'HC- Van phông ChInh phü;
- Cong thông tin din tCr tinh;
- S& Thông tin và Truyên thông (Phông CNTT);
-Luii: VT,NC.

) Ngvc Thàj1

PHV LUC I
DANH MUC THU TUC HANH CHINH MOI THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA UBND CAC HUYN, THI xA, THANH PHO
(Ban hành kern theo Quylt djnh s:9/QD-UBND ngày-<9 tháng 9 nárn 2019 cüa C/ia tIc/i UBND tinh Gia Lai)
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Ten thu tyc
hành chInh

Thôi hin giãi
quyet

Cách thirc thtrc
hin/ Da dim
thtrc hin

Tip nhn h S V
trá k& qua ducxc
thi:rc hin tai B
Thu tc cp Giy 05 nay lam
phn tip nhn V
phép dci diêu kin vic kê tr ngày
01
trã kt qua UBND
kinh doanh dich nhân dü h si
các huyn, thj XA,
vi:! karaoke.
theo quy djnh
thành phô hoc qua
du&ng b.ru din, qua
mng diên fl•

PhI, I phi (nu có)

Can cir pháp 1

Tai các thành ph trirc thuc
trung wing và tai các thãnh
phô, thj xä trirc thuOc tinh:
+ Tr 01 dn 05 phàng, mirc thu
phI là 6.000.000 dong/giAy;
+ Th 06 phàng trâ len, mc thu
phi là 12.000.000 dng/giy.
Tai các khu vtrc khác:
+ Tr 01 dn 05 phông, mrc thu
phi là 3.000.000 dong/giy;
+ TÜ 06 phông tr& len, mCrc thu
phI là 6.000.000 dng/giy.

Nghj djnh s 54/2019/NDCP ngày 19/6/2019 cüa
ChInh phü quy djnh v
kinh doanh djch vit
karaoke, djch vli vu
tnthng. Co hiu 1i:rc thi
hành tr này 01/9/2019;
Thông so 212/2016/nBTC ngày 10/11/20 16 cüa
BO Tài chinh quy djnh
mIrc thu, ch dO thu, nOp.
quãn 1 vã sCr dyng phi cap
giAy phép kinh doanh
karaoke, vu trithng. Co
hiu li:rc th hantü yaY
0 1/0 1/2017
,

Tai các thãnh ph

Thu tVc cAp GiAy
phep diêu chinh
Giây phép dU
02
diêu kin kinh
doanh djch vii
karaoke

Tip nhn h sc và
trà k& qua duçic
thc hi, n ti BO
04 này lam
phn tiêp nh.n và
vic kê tr ngày
trá k& qua UBND
nhri
h
các huyn, thj xA,
theo quy djnh
thânh phô hoc qua
dtr&ng buu din, qua
m.ng diên flr.

truc thuOc
j
trung wmg
ththth
phd, thj xà trrc thuc tinh: Di
vâi tnr&ng hçip cac ca so
dixçic cAp phép kinh doanh
karaoke d nghj tang them
phàng, mCrc thu là 2.000.000
dng/phông.
T?i cac 1u vt.rc 1ác:
tnrOng hçp các c sO dA dwic
cAp phép kinh doanh karaoke
dê nghj tang them phông, mirc
thu l 1.000.000 dng/phông.

Nghj djnh s, 54/2019/NDCP ngày 19/6/2019 cüa
ChInh phü quy djnh v
kinh doanh djch vii
karaoke, djch vi vu
Co hiu 1irc thi
hành tir này 01/9/2019;
Thông tu so 212/2016/TIBTC ngày 10/11/2016 cüa
B Tài chInh quy djnh
mi'rc thu, ch d thu, np,
quãn 1 vã sü dicing phi cap
giây phép kinh doanh
karaoke, vu trixOng. Co
hiu 1irc thi hãnh tü ngày
01/01/2017.

PHV LUC II
4H MUC THU TVC HANH CHtNH B! BA! BO THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA UBND CAC HUYN, TI{! XA, THANH PHO
/QD-UBND ngày tháng 9 nárn 2019 cüa CIth t/ch UBND tinh Gia Lai)
kern theo QuyEt dinh s6.
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Ten thu tic hành chInh
Thu tiic cp giy phép kinh doanh karaoke
'Jo

