
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

 

Số:             /SVHTT-VP 

V/v công khai thông tin công chức 

phụ trách cấp Giấy chứng nhận kinh 

doanh hoạt động văn hóa và thể thao 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2023 

                

Kính gửi: Trung tâm Thông tin – Tin học 

Văn phòng UBND thành phố. 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 

18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành 

phố; Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp thông tin công chức phụ trách hoạt động 

cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận kinh doanh trong hoạt động văn hóa và thể 

thao thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao như sau: 

STT 
Lĩnh vực cấp 

phép 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Lãnh đạo 

phòng phụ 

trách 

Công chức thụ lý 

1 

Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke, 

vũ trường 

Giám đốc Sở: 
Trần Thị Hoàng Mai 

0912235526 

Trưởng phòng: 

Trần Thị Hòa 

0982070769 

Hoàng Thanh Toàn 

0912215333 

2 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động 

thể thao 

Phó Giám đốc Sở: 
Phạm Thị Tô Trang 

0982268053 

Trưởng phòng: 

Nguyễn Hữu Yên 

0913017336 

Nguyễn Thị Hằng 

0973078950 

3 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hành 

nghề tu bổ di tích 

Phó Giám đốc Sở: 

Trịnh Văn Tú 

0986701610 

Phó Trưởng 

phòng phụ trách: 

Đỗ Đình Tuân 

0986870790 

Phạm Thúy An 

0948721869 

Trân trọng đề nghị Trung tâm Thông tin – Tin học, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố tổng hợp, công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các PCN, ĐVTT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Trần Thị Hoàng Mai 
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