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THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng 

 

 

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, 

tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực thể dục, thể thao, cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 

Tên Thủ tục hành 

chính 

Số Quyết định 

công bố của 

UBND tỉnh 

Thời gian giải 

quyết theo 

quy định 

Thời 

gian rút 

ngắn 

Thời gian giải 

quyết sao khi 

rút ngắn 

1 Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể 

thao 

Quyết định số 

1945/QĐ-

UBND, ngày 

16/7/2019 

 

07 ngày 

 

01 ngày 

 

06 ngày 

Thời gian thực hiện kể từ ngày ban hành thông báo này. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, truy cập trên hệ thống một cửa 

điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: 

http://motcuasovhttdl.soctrang.gov.vn hoặc xem thông tin trên cổng dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng xin thông báo đến các sở, 

ban ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện./. 

                 

 

Nơi nhận :                                                                                    GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở;                                                                       
- Các Sở, ban ngành có liên quan; 

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Tổ chức cá nhân có liên quan; 

- Đăng Cổng Thông tin điện tử tỉnh;                                        

- Lưu: VT, QLTDTT. 

 

 

http://motcuasovhttdl.soctrang.gov.vn/
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