UY BAN NHAN DAN
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CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

S& -O5(QD-UBND

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày i-tháng 7 nám 2020
QUYET DNH

V vic cong b Danh mçic thu tVc hành chinh thrçrc sira dôi, b sung thuc
linh vrc Xut ban, In và Phát hành thuc thm quyn giãi quyt cüa S Thông
tin và Truyn thông tinh Ba Ra-VUng Tàu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TNH BA RJA - VUNG TAU
Can c& Lut T ch&c ChInh quyn dia phu'cing ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
Lut Szta dôi, bó sung mç5t so diêu cia Lut To chi'c ChInh phñ và Lut To ch&c
chInh quyên djaphucmg ngày 22 tháng 11 nàm 2019;
Can ci Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 thông 6 nàm 2010 cüa ChInh
phi v kim soát thz tyc hành chInh, Nghj djnh s 48/2013/ND-UP ngày 14 tháng 5
nàm 2013 cña ChInhphi v tha di, bá sung m3t s diu cza côc nghj djnh lien quan
dn kkm soát thz tuc hành chinh, Nghj djnh so' 92/2017/ND-CP ngày 07 thông 8
nàm 2017 cia ChInh phi tha ddi, bo' sung m(5t sO' diu cla các nghj djnh lien quan
dIn kilm soát thi tuc hành chInh,
Can c& Thông tw so' 02/2017/TT-VPC'P ngày 31 thông 10 nám 2017 cia Bó
tru'àng, Chi nhim Van phông ChInh phi huóng dJn nghip vy v kilm soát th tyc
hành chInh;
Can c& Quylt djnh so' 1040/QD-BTTTT ngày 19 thông 6 näm 2020 cia Bó
tnthngBç3 Thông tin và Truyén thông ye vic cOng hO thi tyc hành chInh ducic tha
dOi, bô sung 17nh vrc Xuát ban, In và Phát hành thut5c pham vi chz'c náng quán l
cia Bó Thông tin và Truyên thông;
Theo d nghj cüa Giáin dO'c S& Thông tin và Truyn thông tgi Ta trInh sO'
53/TTr-STTTT ngày 02 thông 7 nàm 2020.
QUYET DINH:
Diu 1. Cong bé kern theo Quyt djnh nay Danh mic 02 thu tiic hành chInh
si:ra dôi, bô sung trong lTnh virc Xuât bàn, In và Phát hành thuc thâm quyên giâi
quyêt cüa Sâ Thông tin và Truyên thông tinh Ba Rja - VQng Tàu dâ duc cong bô
ti Quyêt djnh so 999/QD-UBND ngày 24/4/2020 cüa UBND tinh Ba Rja - Ving
Tàu ye vic cong bô Danh rniic thu tijc hành chInh mâi ban hành, thu tiic hành chInh
bj bãi bô thuc linh vijc Xuât bàn, In và Phát hành xuât bàn phâm thuc thâm quyên
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giâi quyt cüa Sâ Thông tin và Truyn thông tinh Ba Rja — VQng Tàu (DInh kern
danh muc thi tuc hành chInh,).
Ni dung chi tiM cüa thu tiic hành chInh di.rçic ban hành kern theo QuyM djnh
so 1040/QD-BTTTT ngày 19 tháng 6 11am 2020 cüa B tnr&ng B Thông tin và
Truyên thông ye vic cong bô thu tic hành chInh dixgc si:ra dôi, bô sung linh vrc
Xuâtbãn, In và Phát hành thuc phm vi chi'rc näng quãn 1 cüa B Thông tin và
Truyên thông.
Giao Giám dc Sâ Thông tin và Truyên thông chju trách nhim v hInh thirc,
ni dung cong khai thu tic hành chInh theo dung quy djnh dOi v&i nhüng thu tVc
hành chinh thuc thâm quyên tiêp nhn, giái quyêt cüa dcin vj mInh.
Diu 2. QuyM dlnh nay Co hiu lirc thi hành k tü ngày k.
QuyM djnh và Danh miic kern theo thrçic dang tãi trên Cng thông tin din tir
tinh Ba Rja—VQng Tàu, dja chi http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Diu 3. Giao Sci Thông tin và Tmyn thông chü trI, phi hqp vâi VAn phOng
Uy ban nhân dan tinh và Co quan có lien quan cAn cir các thu tic hành chInh cong b
tti Quy& djnh nay rà soát, xây dirng quy trInh ni b giãi quyM thu tVc hành chInh
trInh Chü tjch üy ban nhân dan tinh phê duyt.
CAn cir QuyM djnh phé duyt quy trInh ni b, Sâ Thông tin và Truyn thông
xây dmg quy trInh din tir giãi quyM thu tic hành chInh trên ph.n mm cña H thng
thông tin mt ci'ra din tr cüa tinh.
Diu 4. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&; Thu trithng
các Ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các t chirc, cá nhân có lien quan chju
trách nhim thi hành QuyM djnh nay.!.
Noinhin: (V
- Nhtr Diu 4;
- Bô TT&TT (b/c);
- Cic KSTTHC-Vän phOng ChInh phi (b/c);
- Sâ Ni vv; S& Thông tin và Truyên thông;
- Báo BR-VT; Dài PITH tinh;
- Trung tam Cong báo -Tin hçc tinh;
- Trung tam Phic vii hành chInh công;
- Các ca quan tnjc thuc Sâ TT&TT;
- Lixu: VT, NC7.

KT. CHU TECH

Trn Van Tufin
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NH MVC THU TUC HANH CH!NH SUA DOl, BO SUNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA S THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG TINH BA R!A-VUNG TAU

h kern theo Quyt djnh s .OiQD-UBND ngày Z1-tháng 7 nárn 2020 cia (hz tjch UBND tinh Ba Rja — VIng Tàu)

UC THU TUC HANH CHINH SIYA DO!, BO SUNG
Ten
thu tic
hành
STT chInh
cii

Ten
thütuc
hành
chinh
mói

Thô'i hin giãi
quyet

DIa dim
thirc hin

Cách thu'c
thic hin

PhI, 1 phi

Can eli pháp 1

Ghi chü

I. Linh vurc Xut ban
Cp
giây

phép
xuât
bàn tài
1iu
không
kinh
doanh

Cp
giây
phép
xuât
bàn tài
1iu
không
kinh
doanh

- Thai gian tip Trung tam
nhn ho so' và trã phçic vii
hành
kt qua: Các
chInh
ngày lam vic
trong tun tir thlr cong tinh
hai dn thu sáu Ba Rja —
(Bui sang ti.'r 7 Vüng Tàu
gRi 30 dn 12 gRi
00, bui chiu tr
13 giä 00 dn 16
gRi 30), trir ngày
lê, Tt.
- Thôi gian giãi
quyt: 10 ngày k
tfr ngày nhãn dü
h so theo quy
djnh (theo quy

thm
- Np truc PhI
ni
djnh
tip;
dung tài 1iu
.
- Qua h de cap glay
bi.ru phép:
thng
chInh.
PhI thâm dinh
Qua ni dung tài
Internet ti 1iu d cp
dja
chi giây phép:
http://dichvu
+ Tài lieu in
cong.bariagiây:
vungtau.gov. trên
15.000
vn
dông/trang
qua quy chun;
(NQID
cong djch Vl1
+ Tài 1iu din
CÔfl
tlVc
tuyen phãi Co ti:r duui dng
chlrng thu s

- Lust Xut bàn ngày Nhüng ni dung
20 tháng 11 näm con
cüa
lai
2012;
TTHC thuc hiên
- Nghj djnh s theo Quyôt djnh
1O4OIQDs
195/2013/ND-CP
ngày
ngày 21 tháng 11 BTTTT
näm 2013 cüa ChInh 19/6/2020 cüa
phü quy djnh chi tiêt B tru&ng B
mt so diêu và bin Thông tin và
pháp thi hành Lut Truyên thông ye
vic cong bô thu
Xuât bàn;
tic hành chInh
- Thông
duçic slra di, b
214/2016/TT-BTC
linh virc
ngày 10/11/2016 cüa suns
Bô Tài chInh quy Xuât bàn, In và
Phát hành thuc
dinh mIre thu, ché d
phm vi chlrc
thu, np, quãn i va
nàng quân l ella
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djnh là 15 ngày,
dã thixc hiên cat
giàm 05 ngay)

cüa nguäi
dimg dâu co
quan, to chirc
dé nghj cap
phép dé xác
trên
thin
toàn b ho
sci; np qua
email phâi là
quét
bàn
(scan) tr bàn
giây có djnh
dng không
cho phép can
thip, sira dôi
có chtr k,
dâu
dóng
nhix bàn giây
và thiic hiên
theo hrnmg
trên
dan
cong thông
tin din tir
cña Sà.)

6.000 si:r dung l phi thâm B Thông tin và
doc:
djnh ni dung tài lieu Truyên thông.
dOng!phüt;
+ Tài 1iu diên không kinh doanh dê
tir dui dng cap giây phép xuât
nghe,
nhIn: bàn, 1 phi cap giây
phép nhp khâu xuât
27.000
bàn phâm khOng
dng/phüt.
kinh doanh và l phI
(K tit ngày däng k nhp khâu
2 6/5/2020 den xuât bàn phâm dê
ngày kinh doanh;
hêt
31/12/2020:
- Thông tix s
+ Tài lieu ,in 43/2020/TT-BTC
giáy: ngày 26/5/2020 cüa
trên
7.500
B tãi chInh quy
dng/trang
djnh rnrc thu, np
quy chuán;
phi thâm djnh ni
+ Tàj lieu din dung tài lieu không
tz dithi dgng kinh doanh dê cap
dQc:
3.000 giây phép xuât bàn,
l phi cap giây phép
dóng/phzt;
nhtp khâu xuât bàn
+ Tài lieu din
phâm không kinh
ti dithi dgng
doanh và l phi däng
nhIn:
nghe,
k nhtp khâu xuât
13.500
bàn phâm dê kinh
dng/phit.
doanh;
Theo quy djnh
- Thông tu so
ti Thông tu'
0 1/2020/1IT-B'I"ITI
so
ngày 07 tháng 02
43/2020/77'näm 2020 cüa Bô

BTC ngày trung B Thông tin
26/5/2 020 cza và Truyên thông quy
Bó Tài chInh) djnh chi tiêt và
huâng dan thi bath
môt so diêu cüa Lu.t
xuât bàn vã Nghj
so
djnh
195/2013/ND-CP
ngày 21 tháng 11
näm 2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt
mt so diêu và biên
pháp thi hành Lust
xuât bàn.
II. Linh virc Phát hành xut ban phãm
1

Cp
giây
phép
nhp
khâu
xuât
bàn
phâm
không
kinh
doanh

Cp
giây
phép
nhp
khâu
xuât
bàn
phâm
không
kinh
doanh

- Thai gian tiêp Trung tam
nhn hi sovà trã ph%ic Vii
hành
kt qua: Các
chInh
ngày lam vic
trong tuãn tf.r thir cong tinh
hai den thu sáu BàRja(Buôi sang tir 7 Vüng Tàu
gi? 30 den 12 gi
00, buôi chiêu tü
13 gi 00 den 16
gii 30), trü ngày
lê, Têt.
- Thô'i hin giãi
quyt: l0ngàykê

- Np trirc 50.000
dng/h
s
tiep;
quy
- Qua h (Theo
thông bixu djnh tii Thông
so
tir
chInh.
214/2016/TTBTC ngày
10/11/2016
cüa B Tài
chInh) (Ké ti't
ngày
26/5/2020 den
ngày
hét
31/12/2020:

- Lut Xuât bàn ngày NhUng ni dung
20 tháng 11 näm con lai cüa
2012;
TTHC thuc hin
- Nghj djnh so theo Quyêt djnh
1040/QDso
195/2013/ND-CP
ngày 21 tháng 11 BTTTT ngày
näm 2013 cüa ChInh 19/6/2020 cUa
phü quy djnh chi tiêt B tnrâng B
mt so diêu và biên Thông tin và
pháp thi hành Lut Truyén thông ye
vic cong bô thu
Xuât bàn;
- Thông tiz so tic hành chInh
&rçlc sua dôi, bô
214/201 6/TT-BTC
ngày 10 tháng 11 sung lTnh vrc
Xuât bàn, In và
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tü ngày nhn dà
ho so theo quy
djnh (theo quy
djnh là 15 ngày,
dà thirc hin cat
giám 05 ngày).

näm 2016 cña B
Tài chinh quy djnh
sd
Theo quy djnh müc thu, ch d thu,
np, quãn 1 và sir
tai Thông
diing l phi thm
so
djnh ni dung tài 1iu
43/2020/TTBTC
ngày khOng kinh doanh d
2 6/5/2020 cüa cap giây phep xuât
Bó Tài ch1nh) bàn, l phi cap giy
phép nhp khâu xuât
bàn phâm khOng
kinh doanh và lê phI
däng k nhp khâu
xuât bàn phâm d
kinh doanh;
25.000
dóng/h

- Thông tu so
43/2020/TT-BTC
ngày 26/5/2020 cüa
Bô Tài chinh quy
djnh mi'rc thu, np
phi thm djnh ni
dung tâi 1iu không
kinh doanh d cap
giy phép xut bàn,
1 phi cap giy phép
nhp kháu xuât bàn
phâm không kinh
doanh và 1 phI dãng
nhtp khâu xuât
bàn phâm d kinh
doanh;

Phát hành thuc
phm vi chüc
näng quãn 1
B Thông tin và
Truyn thông.
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- Thông tu so
01/2020/TT-BTTTT
ngày 07 tháng 02
näm 2020 cña Bô
trithng B Thông tin
và Truyên thông quy
djnh chi tiêt và
hithng dan thi hành
môt so diêu cüa Luât
xuât ban và Nghj
djnh
so
195/2013/ND-CP
ngày 21 tháng 11
näm 2013 cüa ChInh
phU quy djnh chi tiêt
môt so diêu và biên
pháp thi hành Lut
xuât ban

