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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIfl NAM
DOc Ip - Dy do - Hnh phüc

/QD-UBND

Thai Nguyen, ngày4t tháng 7 nàm 2018

QUYET ]MNH
Vé vic cong b Danh myc thu tyc hãnh chmnh
thuc thám quyn giãi quyêt cüa So' Thông tin vã Truyn thông
và UBND cap huyn thuQc tinb Thai Nguyen
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH THAI NGUYEN
Can cü Lust T chüe chmnh quyn dja phu'ung näm 2015;
Can cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngây 08/6/20 10 cüa ChInh phU v&
kiêm soát thu tçtc hành chinh; Nghj dinh so 92/2017/ND-CP ngây 07/8/2017 cüa
ChInh phU ye sfra dôi, bô sung mQt so diéu cüa eác Nghj djnh lien quan dn
kiêm soát thu tue hành chmnh;
Can cü Thông Pr s 02/2017/fl-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Van phông
ChInh phü lmrOng dan ye nghip vi kiêm soát thu tvc hành chInh;
Xét d nghj cüa Giám dcc SO Thông tin và Truyn thông,
QUYET D!NH:
Diu 1. Cong Danh rniic thu ti,ic hành chfnh thuQc thm quyn giãi quy&
cüa SO Thông tin và Truyên thông và UBND cap huyn thuQc tinh Thai Nguyen
(cé Phu lyc I kern theo,).
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu li,rc thi hàñh k tir ngày ky.
Bãi bó 12 thu tue hành ehInh 11th vue Phát thanh, Truyn hInh; 04 thu tvc
hart ehInh llnh we Vin thông; 07 thu trc hành chInh 11th c Xuât bàn thue
thâm quyên giài quyêt cüa SO Thông tin và Truyên thông; 02 thu lye hành chinh
llnh v'ie Thông tin và Truyên thông thue thám quyên giài quyêt cUa UBND cap
huyn duge cong bô t?i Quyêt djnh sO 2810/QD-UBND ngày 27/10/2016 cüa
UBND tinh Thai Nguyen (có phy luc II kern theo).
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dSc SO Thông tin và Truyn thông,
Thu tniOng cac SO, Ban, ngành cUa tinh; Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj
xa va cac tO ehüc, cá nhãn có liOn quan chju tráehpbim thi hãnh QuyOt djnh nay4—
No'inhin:
- Nhu thëu 3;
- Cvc KSTTHC, Van phOng CP;
- BO Thông tin và Truyen thông;
- Chñ tich, cáo PCT UBND tinh;
- SONoi vu;
- UBND cáo huyn, thành phô, thj xã;
- Lành dao VP UBND tinh: die Trutng;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Luu: VT, KSTT.huongi.v
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PHU LUC I
HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
N THÔNG vA UBND CAP HUYEN THUQC TINH THAI NGUYEN
jnh s6.a(fl/9 /QD-UBND ngày1-tháng 7 nàm 2018
üa Chü tjch UBND tinh Thai Nguyen)
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A. THU TQC HANH CHNH cAbT1NH
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Ten thu tuc hanh chinh

Th&i hn
giãi quyét

Dja dim
thLrc hin

PhI, lé phi
.
(neu co)

Can cit phap ly

I. LiNH VçC PHAT THANH, TRUYEN HINH VA THÔNG TIN DIN Til
Thông báo thay dM chU sO hftu, dja
chi try sâ chInh elm M chat, doanh
nghip dã duçic cp Giy phép thik
1p trang thông tin din tfr thng hccp

07 ngây lam
vic k t&
ngày than
thrqc thông
báo

SO Thông tin và
Truyn thông.
Dia chi: s6 5, thrOng
Nha Trang, phithng
Triing Vucing, TP
Thai Nguyen, tinh
Thai Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghj dinh s 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/20 13 cUa ChInh phU
v quán 1, cung cAp, sIr dyng
djeh vy Internet và thông tin
trén mng;
- Nghj djnh s 27/20 1 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 elm ChInh phñ
slra di, bt sung mt s6 diu
cüa Nghj djnh 5 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 näm 2013
elm ChInh phIr v quân 1', cung
cAp, sIr dpng djch vy Internet
và thông tin trén mang.
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CAp GiAy phép thi& 18p trang thông 10 ngày lam
tin din tü tong hçrp
vic ké ifs
ngày nhn
duoc ho so
hccp l

Slra d&, b sung GiAy phép thi& 10 ngày lam
1p trang thông tin din tlr tong hçcp vic ké tir
ngày thn
thrgc ho so
hgp 1

SO Thông tin vâ
Truyên thông. So 5,
thrOng Nha Trang,
phuOng
Tning
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chin quy
djnh

SO Thông tin và
Truyén thông. So 5,
dt.rOng Nba Trang,
phuOng
Trtrng Chua
Vuong, TP Thai dith
Nguyen, tinb Thai
Nguyen

- Nghj dinh s 72/2013ft.1D-CP
ngây 15/7/2013 cUa Chinh phü
ye quãn 1y', cung cAp, sfr dung
djch vp Internet và thông tin
trén m?ng;
- Nghj djnh s 27/2018/ND-CP
ngày 01/3/2018 elm Chinh phü
suB dôi, bo sung mOt so diéu
cUa Nghj djnh so 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 nàm 2013
cuB ChInh phi ye quãn 1)?, cung
cap, sIr dvng djch vp Internet
va thông tin trén mng.

- Nghj djnh sS 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cuB Chinh phi
ye quán 1, cung cAp, sIr dung
quy djch vil Internet và thông tin
trén mang;
- Nghj djnh s 27/201 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cuB ChInh phi
sIn dOi, bO suns môt so diêu
elm Nghj dinh so 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 näm 2013
cüa ChInh phi ye quán Iy", cung
cap, sIr dung djch vi Internet
vã thông tin trén mang.
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lai giây p1
thông tin diên tu
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10 ngay lam
viêe kê tu
ngay nhân
duqc ho so
hop 1

Gia hn giy phép thiM 1p trang 10 ngày lam
viec
ké tü
thông tin diên tü t6ng hop
ngày nhQn
dirge ho so
hop le

So Thông tin va
Truyén thông 50 5,
throng Nha Trang,
phu&ng
Trung
Vuong, IT Thai
Nguyen, tilt Thai
Nguyen

Chira quy
dinh

Sâ Thông tin và
Truyên thông. So 5,
duäng Nba Trang,
Tnrng
phu&ng
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chixa quy
djnh

- Nghi dab so 72/2013/ND-CP
ngay 15/7/2013 eua Chrnh phu
ye quan ly, cung cap, six dung
djch vçi Internet vã thông tin
trén mang;
- Nghj djnh s6 27/20 1 8/ND-CP
ngây 01/3/2018 cüa ChInh phU
süa dôi, bô sung mt so diêu
cüa Nghj djnh so 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 näm 2013
cüa Chinh phü ye qu5n 1, cung
cap, sfr dpng djch vçi Internet
vã thông tin trén mng.
- Nghj djnh s 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü
ye quãn Is', cung cap, sir dirng
djch vi Internet và thông tin
trén mng;
- Nghj djnh s6 27/20 1 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa ChInh phU
sira dOi, bô suns mit sO diêu
cUa Nghj dinh so 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 nàm 2013
cüa ChInh phU ye quân 1', cung
cp, sir dtng djch vv Internet
vã thông tin trên mang.
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Thông báo thay dôi dja chi trii s&
chInh, van phOng giao djch, dja chi
dt hoe cho thuê may chU cüa
doanh nghip cung cap djch vii trô
chcii diên tü Gi trên mang

Thông báo thay di cci dii M chüc
cüa doanh nghip cung cap trô choi
diên tfr G 1 trên mang do chia tách,
hop nht, sap nhap, chuyên dôi
cOng ty theo quy ctjnh cUa pháp luat
v doanh nghip; thay dôi phân von
gop dan dênthay dOi thành vien
gop von (hoc co dong) co phan
von gop u 30% von diêu 1 trb len

-

(bay)
07
ngày
lam
viec kê tfr
ngày nhn
duqc thông
báo

Sb Thông tin và
Truyên thông. So 5,
duäng Nba Trang,
phithng
Trirng
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chin quy
djnh

(bay)
07
ngày
lam
vic kê tü
ngày then
duqc thông
báo

Sb Thông tin và
Truyên thông. So 5,
ththng Nba Trang,
phuOng
Tnmg
Vucmg, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chin quy
djnh

- Nghj dinh s 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa ChInh phü
ye quàn 1', cung cap, sfr dung
djch vii Internet va thông tin
trén mng;
- Nghj djnh s6 27/201 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa Chmnh phil
süa dôi, bô sung mOt so diki
cUa Nghj djnh sO 72/2013/NDCP ngày 15 thang 7 nàm 2013
cüa ChInh phU ye quãn 1, cung
cap, sfr dung djch v Internet
và thông tin trên mng.
- Nghj djnh sã 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa ChInh phU
ye quán 1', cung cap, sfr dung
djch Internet và thông tin
trén mang;
- Nghi dinh s6 27/201 8/ND-CP
ngây Ô1!3/2018 cña ChInE phü
s&a Mi, b suns môt s' diu
cüa Nghj djnh so 72/2013/NDCP ngãy 15 tháng 7 näm 2013
cüa ChInh phü ye quàn 1, cung
cap, su dtng djch vu Internet
và thông tin trén mng.
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Thông bao tha*dk& phgçn4f. ,
pham vi cung ck4ieb vui$Je* i1
then tü cii trén
é
duyt

Thông báo thay dM ten min khi
cung cap dich vi trô chcri dien tfr
trén trang thông tin din tfr (trên
Internet), kénh phãn phôi trô chcxi
(trên mang vin thông di dt5ng); the
loi trô thai (G2, G3, G4); thay di
dia chi tnt so ehrnh cua doanh
nghiçp eung cap dch vu tro chai
diçn Pr G2, G3, G4 tren mng

07
(bay)
ngay
lam
vic kê tir
ngày nhn
ducic thông
báo

So Thông tin va
Truyên thông So 5,
du&ng Nha Trang,
phiràng
Trung
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
dinh

07
(bay)
ngày
lam
viee kê tir
ngày nhn
dirge thông
báo

Sà Thông tin và
Truyên thông. So 5,
du?ing Nha Trang,
phuOng
Trung
Vuang, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghi dinh so 72/2013/ND-CP
ngay 15/7/2013 cua Chmh phu
ye quãn 1', eung cap, sü dung
djeh vi Internet vã thông tin
trén mng;
- Nghj djrth sá 27/201 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa ChInh phU
süa dôi, bô sung mt so diêu
cüa Nghj djnh so 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 n5rn 2013
cUa Chfnh phU ye quán l, cung
cap, act ding djch v'i Internet
và thông tin trên m?ng.
- Nghj djnh s6 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa Chinh phü
ye quân 1, cung cap, sfr dung
djch vçi Internet vã thông tin
trên mang;
- Nghj dinh s 27/2018/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa ChInh phU
sfra di, b sung mOt s diu
cüa Nghj djrih s6 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 näm 2013
cUa ChInh phU ye quAn l, cung
cap, sU ding djch vu Internet
và thông tin trén mang.
5

10 Thông báo thay dM ccx cAu t chüc
cüa doanh nghip cung cap djch vi
trO chcxi din tfr 02, 03, G4 trén
mng do chia, tách, hçxp nh.t, sap
nhap, chuyn di cong ty theo quy
djnh cüa pháp 1ut v doanh
n3hip; thay dôi phAn vn gop dn
den thay dôi thành viên gOp v6n
(hoc cô dOng) cO phAn von gop tiLt
30%v6ndiu1trôlên

(bay) Sâ Thông tin vâ
07
lam Truyên thông. So 5,
ngày
vic k tix du&ng Nha Trang,
Trung
ngày nhn phu&ng
duqc thông Vucxng, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
báo
Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghj dhth s6 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa ChIuh phü
ye quãn 1', cung cp, sü dvng
djch vi Internet và thông tin
trén mang;
- Nghj djnh s 27/201 8/NID-CP
ngáy 01/3/2018 cüa Chinh phü
sàa i, b sung mOt s6 diu
cüa Nghj dinh s 72/2013/NDCP ngây 15 tháng 7 näm 2013
cüa ChInh phü ye quãn 1, cung
cp, sfr dpng djch vi Internet
và thông tin trén mng.

Sâ Thông tin vã
Truyên thOng. S 5,
du&ng Nha Trang,
phu&ng
Tnrng
Vucxng, TP Thai
Nguyen, tinE Thai
Nguyen

Chin quy
djnh

- Nghi dinlTi s6 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cüa ChInh phi
ye quãn l, cung cp, sü dipg
djch vi Internet và thông tin
trén mng;

11 Cp GiAy chñng thn dU diu kien 10 ngày lam
hoat dQng dim cung cp djch vi viec kê tü
ngây nMn
trô chai din tü cong cong
dU hè su
theo
quy
djnh

- Nghj djnh s 27/201 8/ND-CP
ngày 0 1/3/2018 cüa ChInh phi
sfra dbi, b suns môt s diu
cüa Nghj djnh sO 72/2013/NDCP ngây 15 tháng 7 nãm 2013
cüa ChInh phi v quãn 1,?, cung
cp, sfr ding djch yin Internet
và thông tin trên mng.
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Sua dôi, bô suni'4y ehui
"
du diêu kiên hock
dj&ji'
cap djch vitro c1iàj4ii- C•ng
cong

05 ngay lam
viec ké tu
ngày nh3n
dü ho sa
theo
quy
djnh

Sci Thông tin va
Truyên thông So s,
dubng Nba Trang,
phithng
Tnxng
Vucmg, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
dinh

13 Gia han Gi&y chüng then dU diu 05 ngáy lam
kiên hoat dung dim cung cAp djch vic k tir
vii trO choi din tfr cOng cong
ngày nhn
dñ ht so'
theo
quy
djIih

S& Thông tin vâ
Truyn thông S 5,
duông Nba Trang,
phuäng
Tnmg
Vizcxng, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghi clinh so 72/2013/ND-CP
ngay 15/7/20 13 cua Chinh phu
ye quãn 1)2, cung cap, sCr dung
djch vi Internet và thông tin
trén mang;
- Nghj dinh s 27/20 1 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa ChInh phU
sUa dôi, bO sung mt sO diêu
cña Nghj djnh sO 72/201 3/NDCP ngáy 15 tháng 7 näm 2013
cUa ChInh phü ye quãn 1)2, cung
cap, sfr dçmg djch vi Internet
vã thông tin trén mang.
- Nghi dinh sá 72/2013/ND-CP
ngây 15/7/20 13 cüa Chinh phü
ye quán 1)2, cung cap, sü dvng
djch vv Internet và thông tin
trén mang;
- Nghj djnh s 27/20 1 8/ND-CP
ngãy 01/3/2018 cüa ChInh phü
sCm dôi, bO sung mOt sO diêu
cüa Nghj djnh sO 72/2013/NDCP ngây 15 tháng 7 nàm 2013
cUa ChInh phU ye quân 1)2, cung
cap, sfr ding djch " Internet
và thông tin trén mang.
7

14 CAp lai Gi&y chüng nhn dü diu 05 ngày lam
kiên hoat dng dim cung cAp djch vic kê t&
vv trô choi din tü cong cong
ngày nhan
dü ha so
theo
quy
djnh

II

Si Thông tin vâ
Truyn thông. S 5,
du&ng Nha Trang,
plur&ng
Thing
Vucing, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
djnh

Sâ Thông tin và
Truyn thông. Sá 5,
du&ng Nha Trang,
phu&ng
Trung
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
• Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghj djnh s 72/2013/ND-CP
ngày 15/7/2013 cUa Chinh phi
v quãn 12, cung cAp, sü dyng
djch vu Internet và thông tin
trên mang;
- Nghj djnh s6 27/201 8/ND-CP
ngày 01/3/2018 cüa ChInh phi
sfra &i, bt sung mOt s6 diu
cüa Nghj djnh s6 72/2013/NDCP ngày 15 tháng 7 näm 2013
cüa ChInh phU v quán 1', cung
cAp, scr dung dich vp Internet
vã thông tin trén mang.

LINII vijc XUAT BAN, IN vA PHAT IIANH
CAp giAy phép hot dQng in

15 ngày kê
nit ngày nhan
dü ha
theo
quy
dinh

- Nghj dinh s6 60/2014/ND-CP
ngây 19/6/2014 cüa CP quy
djnh v hot dng in;
- Nghj djnh s 25/201 8/ND-CP
ngây 28/02/2018 cüa ChInh
phi süa dAM, ba sung mt st)
diu cüa Nghj djrth s
60/2014/ND-CP
ngày
8
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19/6/2014 cña CP quy djnh v
hoat dong in,,
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CAp lai giAy phép hoçtt dQng in

07 ngày k
tü ngày nhân
dii ho sa
theo
quy
djnh

Sâ Thông tin và
Truyên thông. SO 5,
du&ng Nba Trang,
phu&ng
Trizng
Vuting, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
djnh

- Thông tu s 03/20 1 5/fl;
,
BYI'YI' ngay 6/3/2015eua Bc
truâng B Thông tin và Truyn
thông quy djnh ehi tit và
hirâng dn thi hãth mQt so
diu, khoãn cUa Nghi djnh so
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/2014 cüa CP quy djnh ye
hoat dOng in;
- Nghi djnh sS 60/2014/ND-CP
ngây 19/6/2014 cüa CP quy
djnh ye hoat dng in;
- Nghi djnh s 25/2018/ND-CP
ngày 28/02/2018 eiia ChInh
phU sfra d&, bi sung mOt st
diu cüa Nghj djnh so
60/2014/ND-CP
ngây
19/6/20 14 cüa CP quy djnh ye
ho?t dQng in;;
- Thông Ut séi 03/2015/TTBTTVJ' ngãy 6/3/2015eiia BQ
tnrâng BØ Thông tin và Truyên
thông quy djnh chi tiêt va
9

huóng dn thi hânh mOt st
diêu, khoan cüa Nghj djnh s
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/20 14 cña CP quy djnh v
hot dQng in;
3

Däng k hoat dng cci sà in

03 ngày k
tü ngãy then
scx
âü h
quy
theo
dinE

S& Thông tin và
Truyn thông. Si 5,
ththng Nba Trang,
phuông
Trung
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chua quy
djnh

- Nghj dinh s 60/2014/ND-CP
ngày 19/6/20 14 cüa CP quy
djnh v hoat dông in;
- Nghj djnh s 25/20 1 8/ND-CP
ngáy 28/02/2018 cüa ChInh
phü süa £j, b sung môt s
diu cUa Nghj djnh s
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/20 14 cüa CP quy djnh v
hot dung in;;
- Thông tu s6 03/20 15/flBIlE! ngây 6/3/2015cüa BO
truâng BO Thông tin và Truyn
thông quy djnh chi ti& va
huOng dn thi hành mQt s
diu, khoãn cüa Nghi djnh s
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hot dQng in;
10
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Thay d&
d9ng co so in

t1w(.7i

03 ngày k
hr ngay than
dü ho so
theo
quy
dnh

Sâ Thông tin và
Truyen thong. So 5,
dtr&ng Nba Trang,
phithng
Trtrng
Vuong, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen
A

A

Chua quy
dnh

- Nghj djnh s6 60/2O14ftTD-CP
ngay 19/6/2014 cua CP quy
4mb hoat 4tng in;
ye

- Nghi dtnh
25/20181ND-CP
ngãy 28/02/2018 cüa ChInh
phü sra dôi, bô sung môt
.
diêu eüa Ngh
4nh sO
60/2014/NID-CP
ngày
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hoat dQng in;;
so

so

- Thông Ut 5 03/2015/flBflfl ngày 6/3/2015cüa BO
tnr&ng BO Thông tin và Tmyn
thông quy 4jnh chi ti& và
huâng dn thi hánh mt 5E
diu, khoãn cña Nghj djnh s
60/2014/ND-CP
ngây
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hoat dQng in;
11
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Dàng lç,? sU dxng may photocopy 05 ngày k
máu, may in có chfrc näng tfr ngày than
dü ha so
photocopy mâu
theo
quy
dinh

Sâ Thông tin và
Truyn thông. S6 5,
du&ng Nha Trang,
phu&ng
Trung
Vucing, TP Thai
Nguyen, tinh Thai
Nguyen

Chin quy
djnh

- Nghj djnh s 60/2014/ND-CP
ngày 19/6/2014 cüa CP quy
dinh va hoat dông in;
- Ng djnh sa 25/201 8/ND-CP
ngãy 28/02/2018 cüa ChInh
phü süa dôi, bô sung mOt so
diêu cüa Nghj djnh s
60/20141ND-CP
ngày
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hoçtt dng in;;
- Thông tu s 03/20 15/flB'ITfl ngày 6/3/2015cüa BO
truàng BO Thông tin và Truyn
thông quy djnh chi tMt và
huOng dn thi hành mt sA
dMu, khoãn cüa Nghj djnh 5a
60/2014/ND-CP
ngãy
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hot dng in;
12

6

-!jc /c 11
\ -'Q4
Chuyên nhuqnnjy-p1oto'6opy 05 ngày ké
màu, may in c*rt!f6 näng tü ngày nhn
photocopy mâu
dü h
so
theo
quy
dnh
\\c\
<''

N?-

S& Thông tin và Chua
Truyn thOng. S 5, djnh
duàng Nha Trang,
phirông
Tnmg
Vtrong, TP Thai
Nguyen, tnt Thai
Nguyen

quy - Nghj djnh so 60/2014/ND-CP
ngày 19/6/2014 cüa CP quy
djnh v ho$ ding in;
- Nghi dinh sO 25/2018/ND-CP
ngày 28/02/2018 cña ChInh
phü sfra dOi, bO sung môt sO
.
thêu cUa Nghj dnh sO
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/2014 cüa CP quy djnh v
hoat dng in;;
7

.

- Thông Pr s 03/2015/TTBTTTT ngày 6/3/2015eüa BØ
truâng BQ Thông tin và Truyn
thông quy djnh chi tiM vã
hiióng dn thi hành mQt sS
diu, khoãn cüa Nghj djnh s
60/2014/ND-CP
ngãy
19/6/2014 cUa CP quy djnh v
hoat dng in;
13

B. THU TIJC HANII CHIMI CAP HUYCN
Thô'i han
...
Ten thu tyc hành chmnh
TT
gial quyet

Dia dim
thtrc hiçn

Phi, 1€ phi
A
(nen co)

Can ur phap ly

I. LiNH vifc X1JAT BAN, IN vA PHAT HANH
Khai báo boat dng cci s& djch vit 05 ngày lam Uy ban nhân dan Chua
vic k tic cp huyn
djnh
photocopy
ngày nhân
dU ho SO
theo
quy
dnh

quy - Nghj djnh s6 60/2014/ND-CP
ngày 19/6/2014 Ua ChInh phU
quy djnh v& hoit dng in;
- Nghj djnh sti 25/2018/ND-CP
ngày 28/02/2018 cüa ChInh
phü süa d&, b sung mt s
diu cüa Nghj djnh 8é
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/2014 Ua ChInh phU quy
djnh v hoat dQng in;
- Thông Ui s6 03/20 15/flBill! ngây 06/3/20 15 cüa BO
truâng B Thông tin và Truyn
thông quy djnh chi tiM và
hithng dn thi hành mQt s
ctiu, khoãn cüa Nghi djnh s
60/2014/ND-CP ngày 19 thang
6 näm 2014 cüa ChInh phü quy
djnb v hot dng in.
14

2

Thay di thØpAb'Ji hoat 05 ngãy lam Uy ban nhãn dan Chua
dông ca so &Øi photop9fy)
viec ké Pr cap huyên
dinh
ngày nMn
dU ho SO
theo
quy

quy - Nghj djnli s6 60/2014/ND-CP
ngay 19/6/2014 cua Chinh phu
quy djnh v& hoat dng in;
- Nghj djnh s 25/2018/ND-CP
ngãy 28/02/2018 càa ChInh
phü süa di, b sung mOt s6
diu cUa Nghj djnh s6
60/2014/ND-CP
ngày
19/6/2014 cüa ChInh phü quy
djnh v hoat dQng in;
- Thông Ut s 03/2015/TTB 11 IT ngày 06/3/2015 cüa BQ
truâng B Thông tin và Truyên
thông quy djnh chi tiét và
huâng dn thi hânh mOt so
diéu, khoãn cüa Nghj djnh sO
60/2014/ND-CP ngãy 19 tháng
6 näm 2014 cüa ChInh phü quy
djnh ye ho?t dQng in.

15
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PHU LUC II

-

<P!W: THU TQC HANH CHINH B! BA! BO
YEN GIAI QUYET CUA SO THÔNG TIN
THÔNG vA UBND CAP HUYSN
&4* /QD-UBND ngày t lIning 7 nàm 2018
ü ljch UBNL' linh Thai Nguyen)
STT

Ten thu tiic hãnh chInh

A

TTHC thuc thm quyn giãi quyt ella So' Thông tin vã Trnyn thông

I

Linh vçrc Phát thanh, Truyn hinh

1

Thu t1ic ck giy phép thi& 1p trang thông tin din tfr Mng hcip

2

ThU tue sin di, b sung gthy phép thi& 1p trang thông tin din tfr tng
hçrp

3

ThU tic gia han giy phép thit 1p trang thông tin din tfr t6ng hçxp

4

ThU tvc cp li giây phép thi& Ip trang thông tin din tfr thng hcrp
ThU tvc thông báo thai gian chinh thic cung cp djch vu trô thai diên tfr
01 trén mang

6

ThU tvc thông báo thay di trki so' chInh nhimg vk trong cUng mQt tinh,
thaiTh phô, van phông giao djch, dja chi cho thuê may chU cUa doanh
nghip cung cap djch vçi trO chai din tU 01 trén mang

7

ThU tvc thông báo thay di phn vn gOp dn dn thay di thành vién gOp
von (hoc cô dông) cO phân von gop tir 30% von diêu 1 tro' len cUa doanh
nghip cung cap djch vi1 trô chai din tfr G 1 trén mang

8

ThU tçic thông báo thai gian chInh thüc cung dp trO chcii dien tü trén,
mng
ThU tjc thông báo thay &M phu'o'ng thirc, pham vi cung cp djch vu trô
chai din tfr 01 trên mang dã dirge phé duyt
Thu tvc thông báo thai gian chinh thirc bat du cung cAp trO cho'i 02, 03,
04 tren mang cho cong c9ng

11

ThU tvc thông báo thay dãi ten min trang thông tin din tfr (trén internet),
kênh phân phôi trO chai (trén mang vin thông di dng), the loai trO chai
(02, G3, 04)

12

Thu tvc thông báo thay cMi phAn vn gop d&n Mn thay di thânh vién gop
von (hoac cO dOng) có phân vOn gop t& 30% vOn diêu 1 tr& len cüa doanh
nghiêp dã dizçic cap giây chüng nMn dàng k cung cap djch vti trO chcci
then tfr 02, 03, 04 trên mang

II

Linh vçrc Vin thông

1

Thu tiic dp giAy chfrng nhn âü diu kien hoat dng dMm cung dp dich
v'i trO chcii then tfr cOng cing

2

Thu tijc cp 1i Giy chüng nhn dü diu kien hoat dQng dim cung cp
djch vi trô chai dien tu' cong ctng
Thu we gia han Giy chUng nl4n dü di&u kien hoat dng dim cung cp
djch vii trô thai dien tfr cong cong
ThU tue sfra di, b sung Giy chfrng nhn dU diu kien hoat dng dim
cung cap djch vii trô chai then tü cOng cong

III

Linh viyc Xut ban

1

Thu we cAp giAy phép hoat dQng in

2

Thu tic cAp 1ii giAy phép hoat d*5ng in

3

Thu we dàng k1 hoat dQng cci sâ in

4

Thu tjc thay di thông tin dàng k2 hoat dng cci sO in

5

ThU tuc cAp giAy phép ch bàn, in, gia cong sau in cho nuâc ngoài

6

ThU ttc dang k? sU ding may photo màu, may in có chüc nàng photo
màu

7

Thu tjc chuyn nhuqng may photo màu

B

TTHC thuc thm quyn giãi quyh cfla UBND cAp huyn

1

Thu tvc thai báo hoat dQng cci sO djch vi photocopy

2

Thu tic thay d& thông tin cci sâ djch vi photocopy

2

