
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TIN

Số: 02/TB-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Thanh Miện, ngày 30 tháng 9 năm 2021
V/v công bố danh mục TTHC 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
của phòng Văn hóa và Thông tin huyện

THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi,

chức năng quản lý của phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Thực hiện Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thanh Miện thông báo cụ thể như sau:
Bổ sung, niêm yết công bố công khai 06 TTHC và quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của phòng tại Bộ phận Một cửa của 
huyện, bao gồm:

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 
vụ trò chơi điện tử công cộng – Mã số: QT.VHTT.18

2. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng – Mã số: QT.VHTT.19

3. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng – Mã số: QT.VHTT.20

4. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng – Mã số: QT.VHTT.21

5. Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy– Mã số: QT.VHTT.25
6. Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy – 

Mã số: QT.VHTT.26

TRƯỞNG PHÒNG

             Trần Quang Huy
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