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QUYẾT ĐỊNH 

Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao 

 
{ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số 

điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 

617/TTr-SVHTT ngày 29 tháng 4 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết một số thủ tục 

hành chính trên lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi ủy quyền:  

a) Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (mã số thủ tục hành chính: 

1.001809.000.00.00.H08); 

b) Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (mã số thủ tục 

hành chính: 1.001704.000.00.00.H08); 



  

c) Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 

(mã số thủ tục hành chính: 1.001671.000.00.00.H08). 

2. Thời gian ủy quyền: 03 năm kể từ ngày ký Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm:  

a) Tham mưu việc công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết các thủ tục hành chính được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này 

theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 

b) Bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính 

được ủy quyền tại Điều 1 đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 72/2020/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.  

c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (lồng ghép 

trong Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính). 

d) Tổng kết, đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được ủy quyền khi hết thời hạn ủy quyền.  

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp theo dõi, 

tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 

ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao tại Điều 1. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa 

và Thể thao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                                                              

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- VNPT Bình Định; 

- TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT, K5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lâm Hải Giang    
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