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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ðỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 891/Qð-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Stt

Số hồ sơ

Tên thủ tục
hành chính

I.

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành

1.

T-VTB-288607-TT Thủ tục cấp giấy
phép xuất bản tài
liệu không kinh
doanh

2.

Tên VBQPPL quy ñịnh nội
dung sửa ñổi, bổ sung

Thông tư số 214/2016/TT-BTC
ngày 10/11/2016 quy ñịnh mức
thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm ñịnh nội dung
tài liệu không kinh doanh ñể cấp
giấy phép xuất bản, lệ phí cấp
giấy phép nhập khẩu xuất bản
phẩm không kinh doanh và lệ
phí ñăng ký nhập khẩu xuất bản
phẩm ñể kinh doanh.
T-VTB-288612-TT Thủ tục cấp giấy Thông tư số 214/2016/TT-BTC
phép nhập khẩu ngày 10/11/2016 quy ñịnh mức
xuất bản phẩm thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí thẩm ñịnh nội dung
không kinh
doanh
tài liệu không kinh doanh ñể cấp
giấy phép xuất bản, lệ phí cấp
giấy phép nhập khẩu xuất bản
phẩm không kinh doanh và lệ
phí ñăng ký nhập khẩu xuất bản
phẩm ñể kinh doanh.

II.

Lĩnh vực Báo chí

3.

T-VTB-288771-TT Thủ tục cấp giấy
phép xuất bản
bản tin (trong
nước):

Thông tư 48/2016/TT-BTTTT
ngày 26 tháng 12 năm 2016 của
Bộ Thông tin và Truyền thông
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn
việc cấp giấy phép hoạt ñộng
báo in và báo ñiện tử, xuất bản
thêm ấn phẩm, mở chuyên trang
của báo ñiện tử, xuất bản phụ
trương, xuất bản bản tin, xuất

