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QUYẼT ĐỊNH
N:jảv BÍm4‘lnỉi Ke hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quán lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013

BỌ TRƯ ỜNG BỌ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG

Căn cử Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức nãiig. nhiệm \ệ,ụ; quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin vả Truyền thông và Nghị định số 50,-ễ'2011/ND-CP ngày 24 tháng 06 năm 
2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị dinh số 187/2007/NĐ-CP:

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiếm soát thủ tục hành chính;

Càn cứ Quvết định số 39/QD-BTến T  ngàv 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truvền thông ban hành Kê hoạch kiêm soát thủ tục hành 
chính năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyên thông;

Xct đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởna Vụ Pháp ché:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày kýẻ

Diều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trường Vụ Pháp chế, Thù trưởng các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH:

ỉ \ơ i  nhận:
-  K h ư  diều 3;
- Bộ trưởng (đổ bỂ'c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát thủ tạc hành chính;
- Trune tâm Thông tin (dể dưa tin);
- Lưu: VT\ v p , PC, NTTH.24
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KÉ HOẠCH RẢ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THUỘC PHẠM VI CIIÚC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ISO THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số  /ỈỊ$ /QD-BTTTT ngày tháng ị  năm âM 1! của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

r â . Ten thủ tục hành chính Ccv quan, đơn vị 
thực hiện

Co* quan, đon vị 
phoi hợp

Thòi gian 
hoàn thành Sản phẩm dụ kiến

Lĩnh vưc Bưu chính

1 Cấp giây phép bưu chính Vụ Bưu chính
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý II Báo cáo kết quả rà 
soát, kiến nghị và dề

2 Cấp giấy phép bưu chính (địa phương) Vụ Bưu chính
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý II
xuất.

3 Cấp vàn bản xác nhận thông báo hoạt 
động bưu chính Vụ Bưu chính

Văn phỏng; 

Vụ Pháp ché. Quý III

4 Cấp vàn bàn xác nhận thông báo hoạt 
động bưu chính (địa phương) Vụ Bưu chính

Vấn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý III

5
Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu 
chính Vụ Bưu chính

Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

Lĩnh >ễ-irc Viên thôn» và Internet

1
Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông tiong 
vùng đặc quvễền kinh tế, thềm lục dịa 
của Vict Nam

Cục Viễn thông
Văn phòng; 

Vụ Pháp chếỂ Quý III
Báo cáo kêt quà rà 
soát, kiến nghị \ế'à đề 
xu át .

2
Sửa đôi, bô sung giây phép lăp đặt cáp 
viễn thông trong vùng dặc quyên kinh 
tế. Ihềm luc đia của ViGt Nam

Cục Viễn thông
Văn phòng ; 
Vụ Pháp chế. Quý ĩlĩ

\



3
Gia hạn giấy phcp lắp dặt cáp viễn 
thông trong vùng đặc quyền kinh tế, 
them lục địa của Việl Nam

Cục Viễn thông
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý Iĩĩ

4 Phân bồ mã, số viễn thông Cục Viễn thông
Văn phòng; 

Vụ Pháp ché. Quý IV

5 Đôi sô thuê bao viễn thông Cục Viễn Ihông
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

6 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ 
viễn thông Internet Cục Viễn thông

Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

7 Dăng ký giá cước viễn thông Cục Viễn thông
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

8 Thông báo giá cước viễn thông Cục Viễn thông
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế.
Quý IV

9 Đăng ký hoạt động nhà dăng ký tên 
miền quốc té tại Việt Nam

Trung tâm Internet 
Việt Nam

Văn phòng; 

Vụ Pháp ché. Quý II

10 Cấp phát sử dụng địa chỉ IP (v4? v6) Trung tâm Internet 
Viêt-Nam

Vấn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý II

11 Cấp phát sủắ dụng số hiệu mạng Trung tâm Internet 
Việt Nam

Văn phòng; 

Vụ Pháp ché. Quý 11

Lĩnh viắJC Tần số vô (uyến điện

12

Cấp, gia hạn, sửa dôi. bổ sung nội duns 
giây phép sử dụng tân sô và thiết bị vô 
tuyên diện đối với đài truyền thanh 
không đây

Cục Tần số VTĐ
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý III
Báo cáo kết quà rà 
soát, kiến nghị và dề 
xuất.
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13

Cấp, gia hạn, sửa đồi, bố sung nội dung 
giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 
luyến diện đối với tuyến truyền dẫn 
viba

Cục Tần số VTĐ
Văn phòng; 

Vụ Pháp ché. Quý III

14
Cấp giấy chứng nhận vô tuyến điện 
viên hàng hải

Vụ Tồ chức cán bộ

Văn phòng;

Vụ Pháp chế; 

Cục Tần số VTĐ.
Quý IV

15

Đồi giấy chứna nhận vô tuyến điện 
viên hàng hải đối với thuyên viên nước 
ngoài làm việc trên tàu mang cờ Việt 
Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng;

Vụ Pháp chế; 

Cục Tần số VXD.
Quý IV

16
Gia hạn, đồi. cấp lại giấy chúng nhận 
vô tuyến điện viên hàng hải Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng;

ViẾi Pháp ché; 

Cục Tần số VTD.
Quý IV

Lĩnh vưc Công nghệ thông tin, Điện từ

17 Công nhận chữ ký số và chứng ứiuẩ số 
nước ngoài

Cục ứng dụng công 
nghệ thông tin

Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV
Báo cáo kêt quà rà 
soát, kiến nghị và đề 
xuất.

Lĩnh vưc Báo chí

18
Cấp giấy phép trưng bày tử anh, lủ 
thông lin

Cục Báo chí
Văn phòng; 

Vụ Pháp ché. Quý II Báo cáo kết quả rà 
soát, kiến nghị và đề

19 Cho phép họp báo (nước ngoài) Cục Báo chí
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế.
Quý II

xuât.

20
Cấp giấy phép sửa đối, bổ sung những 
quy dịiih trong giấy phép hoạt động 
báo chi in

Cục Báo chí
Văn phòng; 

Vụ Pháp chéỀ Quý III

21 Cấp giấy phép xuất bàn đặc san Cục Báo chí Văn phòng; Quý ĨĨI
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Lĩnh vực Xuíìt bản

Câp giây phép xuât bản băn tin, tài 
liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo 
chí (nước ngoài) ___

23

24

25

26

27

28

29

30

Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bàn

Cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện 
nhà xuất bản nước ngoài tại Viột Nam

Câp giày phép hoạt dộng văn phòng 
dại diện tại Việt Nam của tỏ chức nước 
ngoài trong lĩnh \-ực phái hành xuất 
bản phẩm

cáp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 
xuất bản

Cắp giây phép xuất bản tài liệu không 
kinh doanh cho C0Ệ quan, tô chức trung 
ương, lồ chức nước ngoài, tổ chức 
quốc tế, doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài tại Việt Nam
—r------- T7------ !'—:----- -—
Câp giây phép hoạt động in đỏi với 
xuất bân phẩm, sàn phẩm báo chí, lem 
chống giả cho cơ sờ in thuộc cơ quan, 
tồ chức ở trung ương
Câp giây phép in gia công xuât bản 
phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in 
ờ trung ương
cập giấy phép nhập khẩu mảy

Cục Báo chí

Cục Xuất bàn

Cục Xuất bàn

Cục Xuất bân

Cục Xuất bản

Cục Xuất bản

Cục Xuất bản

Cục Xuất bản 

Cạc Xuất bản

Vụ Pháp chê.

Văn phòng;
Vụ Pháp chế. Quv IV

Văn phòng; 
Vụ Pháp chế.

Văn phòng; 

Vụ Pháp chếề

Văn phòng; 

Vụ Pháp chẻỆ

Vãn phỏng; 

Vụ Pháp chếẳ

Văn phòng; 

Vụ Pháp ché.

Văn phòng; 

Vụ Pháp chéế

Văn phòng; 

Vụ Pháp chế.

Văn phỏng;

Quý III

Quý IU

Quý III

Quý III 

Quý III

Quý III

Quý IM

Quý TII

Báo cáo kết quả rà 
soát, kiến nghị và đề 
xuấtệ

A



1 photocopy màu Vụ Pháp chc.

31

Cấp giấv phép in gia công cho nước 
ngoài sản phẩm không phải ià xuât bản 
phấm đối với cơ sở in của cơ quan, tố 
chức ở trung ương

Cục Xuất bản
Vàn phòng; 

Vụ Pháp chế.

Quý Iĩĩ

32
Cấp giấy phcp nhập khẩu xuất ban 
phẩm không kinh doanh Cục Xuất bàn

Văn phòng; 

Vụ Pháp chế.

Quý III

33

Cấp giây phép tồ chức triển lãm, hội 
chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ 
chức ở trung ương; tồ chức, cá nhân 
nước ngoài, tổ chức quốc lế

Cục Xuất bản
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

34 Cấp giấy phép hoạt dộng kinh doanh 
nhập khâu xuât bản phẩm

Cục Xuất bản
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

35
Cấp ai ấy xác nhận dăng ký đanh mục 
nhập khẩu xuất bản phẩm

Cục Xuất bản
Văn phòng; 

Vụ Pháp chếẩ Quý IV

36

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 
kinh doanh cho cơ quan, tô chức thuộc 
dịa phương, chi nhánh, văn phòng đại 
diện đơn vị trực thuộc cơ quan, tố chức 
của trung ương tại dịa phương (địa 
phương)

Cục Xuất bản
Văn phỏng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

37

Cắp giấy phép hoạt động in đối với 
xuất bản phẩm, sàn phâm báo chí, tcm 
chống giả cho cơ sở in của địa phương 
(địa phương)

Cục Xuất bàn
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV

38
cáp giấy phép in gia công xuất bản 
phẩm cho nước ngoài đối với CƯ sở in 
ở địa phương (địa phương)

Cục Xuất bản
Văn phòng; 

Vụ Pháp chế. Quý IV
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39

40

41

42

Cấp giây phép in gia công cho nước 
ngoài sản phẩm không phải là xuất bản 
phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tô 
chức, cá nhân thuộc địa phương (địa 
phưcmg) __________________________

Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã 
(địa phương)

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản 
phâm không kinh doanh (địa phương)

Cấp giấy phép tô chức triển lãm, hội 
chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tố 
chức, cá nhân cùa địa phương; chi 
nhánh, văn phỏng đại diện, đơn \ệ’ị trực 
thuộc của cơ quan, tồ chức của trung 
ương tại địa phương (địa phương) ___

Cục Xuất bàn

Cục Xuất bàn

Cục Xuất bản

Cục Xuất bản

Văn phòng; 
Vụ Pháp chế. Quý IV

Văn phòng;

Vụ Pháp chế. Quý IV

Văn phỏng;

Vụ Pháp chế. Quý IV

Văn phòng;

Vụ Pháp chc. Quý IV

BỢ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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