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THÔNG BÁO 
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa 
 

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực 

tuyến mức độ 3,4. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục 

hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn và Quảng cáo 

(danh mục cụ thể theo Phụ lục đính kèm). 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn 

bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch 

vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên 

môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực 

tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu đăng ký giải quyết thủ tục hành chính công 

trực tuyến mức độ 3 có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet đến Sở Văn hóa và 

Thể thao bằng cách: Truy cập vào trang http://tthc.svhtt.khanhhoa.gov.vn → Đăng ký 

tài khoản của công dân → Đăng nhập hệ thống → Lấy mẫu, soạn thảo hồ sơ điện tử 

theo quy định của thủ tục hành chính → Nộp hồ sơ điện tử cho hệ thống. 

Các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo hướng dẫn cách thức đăng ký tại Trang 

Thủ tục hành chính công của Sở Văn hóa và Thể thao tại địa chỉ 

http://tthc.svhtt.khanhhoa.gov.vn hoặc hướng dẫn được niêm yết tại Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả của Sở, số điện thoại: 0258.3821247. 

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các ý kiến phản 

ánh, đề nghị xin vui lòng gửi về Sở Văn hóa và Thể thao theo địa chỉ Khu liên cơ số 

01-03 Ngô Quyền, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (số 

điện thoại: 0258.3826194 hoặc địa chỉ email: vp.svhtt@khanhhoa.gov.vn). 

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết 

và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (báo cáo-VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đăng Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Hà 

http://tthc.svhtt.khanhhoa.gov.vn/
mailto:vp.svhtt@khanhhoa.gov.vn
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

(Kèm theo Thông báo số  1414 /TB-SVHTT ngày  03 tháng 7 năm 2018 

của Sở Văn hóa và Thể thao) 

 

 

STT 
Tên  

thủ tục hành chính 
Lĩnh vực Mức độ 

Quyết định công bố 

thủ tục hành chính 

1 

Thông báo tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang 

Nghệ thuật 

biểu diễn 
3 

Quyết định số 

2191/QĐ-UBND 

 ngày 27/7/2016 

2 

Tiếp nhận thông báo sản 

phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng-

rôn 

Quảng cáo 3 

Quyết định số 

2191/QĐ-UBND 

 ngày 27/7/2016 

3 

Tiếp nhận thông báo tổ 

chức đoàn người thực 

hiện quảng cáo 

Quảng cáo 3 

Quyết định số 

2191/QĐ-UBND  

ngày 27/7/2016 
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