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Thai Nguyen, ngày V tháng ( nám 2020

QUYET DINTI
Ve vice cong bo Danh miic thu tiic hanh chinh
linh vt,rc Biru chInh thuc phim vi chile náng quãn l cüa
S& Thông tin và Truyn thông tinh Thai Nguyen
A

•A A

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can c& Lu2t Tc chz'c chInh quyn dja phu'ong näm 2015;
Can c& Nghj djnh
63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cüa CY'zInh phü v
kie2m soát thz tyc hành chInh; Nghj djnh sO' 48/2013/ND-CF ngày 14/5/2013 cüa
ChInhphü v sza ddi, b sung mt sá diu cza các Nghj djnh lien quan dê'n kie2m soát
thu tyc hành chInh; Nghj djnh sO' 92/2017/ND-CF ngày 07/08/2017 cña C7'zInhpht
tha clO'i, bd sung mç5t sá diu cza các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tyc
hành chInh,
so'

Can cz Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CF ngày 23/4/2018 cia ChInh phz v
thy'c hin cc' chl mç3t cz'ca, m5t tha
thông tronggiái quylt th tyc hành chInh.
lien

Can
Thông tu' sO' 02/2017/TT-VFCF ngày 31/10/2017 cia Van phông
ChInh phi hu'áng dd v nghip vy kié'm soát thu tyc hành chInh;
cu'

Can c& Thông tu sO' 01/2018/TT- VFCF ngày 23/11/2018 cia Van phdng
ChInh phi hu'óng dn thi hành m5t sO' quy djnh cüa Nghj djnh sO' 61/2018/ND-CF
ngày 23/4/2018 cza ChInh phi v thz!c hiçn cci ché' mQt tha, m5t tha lien thông
trong giái quye't tith tyc hành chInh;
Can
Quyé't djnh s 927A/QD-BTTTT ngày 01/6/2020 cia B3 trzthng
B5 Thông tin và Truyn thông v viçc cOng b thi tyc hành chInh du'c'c tha di,
bo2 sung li'nh vyv Bu'u chInh thuQc phgm vi chu'c näng quOn lj cza Bç5 Thông tin
và Truyn thông;
cu'

Theo d nghj cua Giám dô'c SO' Thông tin và Truyn thông.
QUYET D!NH:
Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic thu tiic hânh chInh
1inh virc Btru chinh thuc phtm vi chüc nàng quán 1 cüa S Thông tin và
Truyn thông tinh Thai Nguyen (có Phy lyc I kern theo).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tü ngây k. Quyt djnh nay
bãi bO mt s thu tic hành chInh cong b ti các Quyt djnh sau:
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1. Bi bô 04 thu tiic hành chInh lTnh virc Biju chInh (s thir tu 01 và tü s
thu tir 04 - 06) t?i Quyt djnh s 3495/QD-UBND ngày 15/11/20 18 cüa Chü tjch
UBND tinh Thai Nguyen v vic cong b Danh mic thu tic hành chInh thuc
phm vi chüc nàng quãn 1 cüa Sâ Thông tin và Truyn thông tinh Thai Nguyen.
2. Bãi bO 02 thu tiic hành chInh lTnh virc Buu chInh (tü s thu tir 01 - 02)
tai Quy& djnh s 73/QD-UBND ngày 10/01/2019 cüa Chu tjch UBND tinh
Thai Nguyen v vic cong b Danh miic thu tic hành chInh thuOc phm Vj
chüc näng quán 1 cüa S Thông tin và Truyên thông tinh Thai Nguyen.
3. Bãi bO 06 thu tic hành chInh linh vile Buu chInh (tfi s thu tir 01 — 06)
tai Quyt djnh s 3996/QD-UBND ngày 27/12/20 18 cüa Chu tjch UBND tinh
Thai Nguyen v vic cong b Danh miic thu tiic hành chInh thirc hin tip nhn
h sec và trâ k& qua ti B phn Tip nhn và Trã kt quã giâi quyt thu tiic
hành chInh cüa Sâ Thông tin và Truyn thông, UBND cp huyn trên dja bàn tinh.
(Phy lyc II kern theo)
Diu 3. Chánh V5n phông UBND tinh; Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông;
Chü tjch UBND các huyn, thành ph& thj xA và các t chirc, cá nhân lien quan
'chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./.w/
No'i nhln.
-NhuDiêu3;
- Ciie KSTTHC, Van phông ChInh phü;
- B Thông tin và Truyën thông;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- LAnh dio VP UBND tinh: die Ton;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Luu: VT, KSYF.huongnt.KST"

Vii Hlng Bc

D
THUOC PH4M VI CH15
(Kern theo Quyit djnh

STT

Ten thu tic
hanh chinh

Thôi hn
giãi quyt

PHV LUC I
TVC HANH CH!NH LINH VIC BIXU CHhNH
CUA SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG T!NH THAI NGUYEN
ND ngayX'. tháng .nàrn 2020 cüa chu tjch UBND tinh Thai Nguyên)
Dia dim
thiyc hin

PhI, 1 phi
(nu co)

Can ctr pháp 1

I. LINH \TESC BIYU CHINH
Cp giy phép 30 ngày k ti'1 B phn Tip nhn và Trã
kt qua giâi quyt TTHC cüa
ngày nhn
bru chInh
S& Thông tin và Truyn
duçc h sc
thông tinh Thai Nguyen
dáp 1rng các
quy djnh cüa
(Dja chi. Sc 5, tht&ng Nha
pháp 1ut
Trang, phw&ng Tru'ng
Vu'o'ng, thànhph Thai
Nguyen, tinh Thai Nguyen)

10.750.000 dng.

- Lut Bixu chInh s 49/2010/QH
ngày 28/6/20 10.
- Ngh dnh s 47/2011/ND-CP
ngày 17/6/2011 quy djnh chi tit
thi hành mt so ni dung cüa
Lut Buu chinh.
- Thông tu s 291/20 1 6/TT-BTC
ngày 15/1 1/20 16 cüa B Tài
chInh quy djnh müc thu, ch d
thu, np, quãn 1 và sü dng phi
thm djnh diu kin hot dng
buu chInh.
- Thông tu s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa B Tài chinh
sira di, b sung mt s diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh mirc
thu, ch do thu, np, quail 1 và
sir diing phi thâm dnh diu kin
hoat dng buu chinh.
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Sira di, b
sung giây
phép bu'u
chinh

10 ngày lam
vic k tü
ngày nhn
ducrc h so
dáp üng các
quy djnh cüa
pháp lut

B phn Tip nhn và Trâ - Trixmg hçip m& rng phm vi
kt qua giái quyt TTHC cüa
cung irng dich vi ni tinh:
Sâ Thông tin và Truyn
2.750.000 dng.
thông tinh Thai Nguyen
- Tnx&ng hçp thay di các ni
(Dja chi. So 5, dzthng Nha

dung khác trong giy phép:

Trang, phzt&ng Trung
Vwong, thànhpM Thai

750.000 dng.

Nguyen, tInh Thai Nguyen)

- Luât Bixu chInh s 49/2010/QH
ngày 28/6/2010.
- Nghj djnh s 47/20 1 1IND-CP
ngày 17/6/2011 quy djnh chi ti&
thi hành mt s ni dung cüa
Lut Bixu chInh.
- Thông tii s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 cüa Bô Tài
chInh quy djnh müc thu, ch d
thu, np, quân l và si:r dng phi
thm djnh diu kin hot dng
buu chInh.
- Thông tix s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa Bô Tài chinh
sra di, b sung mt s6 diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh müc
thu, ch d thu, np, quán l và
sü diing phi thm djnh diu kin
hott dng buu chInh.

3
3

Cp 1i giy
phép buu
chInh khi h&
hin

10 ngày lam
vic k tr
ngày then
drçic h si
dap ung CtC

B phn Tip nhn và Trã
kt qua giãi quyt TTHC cüa
Si Thông tin và Truyn
thông tinh Thai Nguyen

quy djnh cüa
pháp luat

Trang, phzt&ng Trung

Lut Biru chInh.

Vzig, thànhph Thai

- Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 cüa B Tài

(Dia chi: S6 5, ththng Nha

Nguyen, tinh Thai Nguyen)

5.375.000 dng.

- Lust Buu chInh s 49/2010/QH
ngày 28/6/20 10.
- Nghj djnh s 47/20111ND-CP
ngày 17/6/20 11 quy djnh chi tit
thi hành mt s ni dung cüa

chInh quy djiih mrc thu, ch d
thu, np, quãn 1 và sir dung phi
thm dnh diu kin hoat dng
bun chinh.
- Thông tu s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa B Tài chinh
sira di, b sung mt s diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh mc
thu, ch d thu, nôp, quail 1 và
sü diing phi thm djnh diu kin
hoat dng bun chInh.

4
4

Cp 'ai giy
phép bun
chInh khi bj

07 ngày lam
vic k tü
ngày nhn

B phn Tip nhn và Trã
k& qua giâi quy& TTHC cüa
Sâ Thông tin và Truyn

- Nghj djnh sé 47/20111ND-CP

mt hoc hu

duqc h so

thông tinh Thai Nguyen

ngày 17/6/20 11 quy djnh chi tit

hông không

dap img CC

(Dia chi: S 5, du'&ng Nha

thi hãnh mt s ni dung cüa

sr diing duçic

quy djnh cüa

Trang, phithng Trung

pháp 1ut

Vwaig, thànhph Thai
Nguyen, tinh Thai Nguyen,)

500.000 dng.

- Lu.t Bixu chInh s 49/2010/QH
ngày 28/6/20 10.

Lu.t Bun chInh.
- Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 cüa B Tài
chInh quy djnh müc thu, ch d
thu, np, quãn l và sir diing phi
thm djnh diu kin hot dng
bun chinh.
- Thông tu s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa B Tài chInh
sira di, b sung mt s diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh müc
thu, ch d thu, np, quãn 1 và
sü ding phi thm djnh diu kin
hoat dng bun chinh.

5
5

Cp van bàn
xác nhn
thông báo
hoat dng

10 ngày lam
vic k tx
ngày nhân
duac h SG

B phn Tip nhn và Trâ
kt qua giâi quyt TTHC cüa
S& Thông tin và Truyn
thông tinh Thai Nguyen

buu chInh

dáp rng các

(Dja chi: So' 5, dw&ng Nha

quy djnh cüa
pháp lut

Trang, phu'&ng Tru'ng
Vztong, thànhphO'Thái
Nguyen, tinh Thai Nguyen)

- Truè'ng hçip tir cung i'rng djch
vii phm vi ni tinh: 1.250.000
dông.
- Tnrmg hçTp vó'i chi nhánh,
van phông dai din cüa doanh

- Luât Buu chInh s 49/20 10/QH
ngày 28/6/20 10.
- Ngh dnh s 47/20 1 1/ND-CP
ngày 17/6/2011 quy djnh chi tit
thi hành mt s ni dung cüa

nghip cung üng djch vii buu
Luât Buu chInh.
chInh duqc thành 1p theo pháp - Thông tu s 291/2016/TT-BTC
lut Vit Nam: 1.000.000 dông. ngày 15/11/2016 cüa B Tài
chInh quy djnh müc thu, ch d
thu, nôp, quàn l và sr diing phi
thm djnh diu kin hoat ctng
buu chinh.
- Thông tu s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa B Tài chinh
sira di, M sung mt s diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh müc
thu, ch d thu, nôp, quàn 1 và
sir dicing phi thm djnh diu kin
hoit dng bmi chInh.

6
6

Cp 1ti van
bàn xác nhân
thông báo
hot dng
biu chInh
khi bj mat
hoc hu hông
không sü
dyng duçc

07 ngày lam
vic k tü
ngày nhn
dLrçYC h sc
dáp irng các
quy djnh cüa
pháp 1ut

B phn Tip nhn và Trâ
kt qua giài quy& TTHC cüa
Sâ Thông tin và Truyn
thông tinh Thai Nguyen
(Dja chi: S 5, dirôg Nha
Trang, phu'àng Tru'ng
Vu'cmg, thành phó' Thai
Nguyen, tinh Thai Nguyen)

- Tnx&ng hqp cp 1i van bàn
xác nhn thông báo hott dng
bixu chInh ni tinh khi bj mt
hoc hu hông không sü ditng
ducic: 500.000 dng.
- Trumg hçip cp li van bàn
xác nhn thông báo hot dng
buu chinh cho chi nhánh, van
phông dyi din cüa doanh
nghip cung 1rng djch vii bixu
chInh &rçic thành 1p theo pháp
luât Viêt Nam khi bi m.t hoàc
lur hông không sir dcrng duçic:
500.000 dng.

- Lut Bi.ru chInh s 49/201 0/QH
ngày 28/6/20 10.
- Nghj djnh s 47/2011/ND-CP
ngày 17/6/2011 quy djnh chi tit
thi hành mt s ni dung cüa
Luât Biru chInh.
- Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 cüa B Tài
chInh quy djnh müc thu, ch d
thu, np, quãn 1 và sü di1ng phi
thm djnh diu kin hoit dng
buu chInh.
- Thông tu s 25/2020/TT-BTC
ngày 14/4/2020 cüa B Tài chInh
sira di, b sung mOt s diu cüa
Thông tu s 291/2016/TT-BTC
ngày 15/11/2016 quy djnh müc
thu, ch d thu, np, quàn 1 và
sü diing phi thm djnh diu kin
hoat dng buu chInh.

PHV LVC II
DANH MVC THU TVC HANH CHfNH B! BAI BO
THUOC PHAM VI CH1C NANG QUAN LV CUA sO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG
(Kern theo Quyit ctjnh sij: .Zt/L /QD-UBND ngày . . tháng ..6...nám 2020
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Thai Nguyê
I. Danh mihic thu tiic hành chInh ban hành theo Quyt dnh s 3495/QD-UBND ngày 15/11/2018 bj bãi bô
STT

Ten thu tiic hành chInh

1

Cp giy phép bixu chInh

2

Cp 1i giy phép bun chInh khi bj
mAt hoc hiz hông không sü duing

CAp van bàn xác nhn van bàn thông
báo hoat dng buu chInh

4

CAp lal vAn bàn xác nhn thông bão
hott dng buu chInh khi bj mAt hoäc
hu hông không sü ding dime

Linh virc

Can cii' pháp 1

Biiu chInh

Quyt djnh sé 927A1QD-BTTTT ngày 01/6/2020 cüa B trrning
B Thông tin và Truyn thông v vic cong b6 thu tiic hành chInh
dixçc süa di, b sung lTnh vrc Bini chInh thuc pham vi chCrc
näng quãn 1 cUa B Thông tin và Truyn thông

Buu chInh

Quyt dinh s 927A/QD-BTTTT ngày 01/6/2020 cüa B tnthng
B Thông tin và Truyn thông v vic cong b thu tuc hành chInh
ducic sira di, b sung lThh vrc Buxu chinh thuc phm vi chrc
näng quãn 1 cüa B Thông tin và Truyn thông

Bun chinh

Quyt djnh s 927A/QD-BTTTT ngày 0 1/6/2020 cüa B trixng
Bô Thông tin và Truyn thông v vic cong b thu tiic hành chInh
duic sura di, b sung lTnh c Bun chInh thuc phtm vi chCrc
nàng quàn 1 cüa B Thông tin và Truyn thông

Bun chInh

Quyt djnh s 927A/QD-BTTTT ngày 0 1/6/2020 cüa B truông
Bô Thông tin và Truyn thông v vic cong b thu tçic hành chInh
duqc sua di, b sung linh c Bun chinh thuc phm vi churc
nAng quàn 1 cüa BO Thông tin và Truyn thông
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II. Danh miic thu tiic hành chmnh ban hành theo Quyt dnh s 73/QD-UIBND ngày 10/01/2019 bj bãi bô

STT

1

2

Ten thu ttc hành chInh
Sira di, b sung giy phép bini
chInh

Cp 1i giAy phép buu chInh khi ht
htn

Linh viyc

Can cir pháp 1

BU ch'nh
1

Quyêt djnh s 927A/QD-BTTTT ngày 01/6/2020 cüa B
truâng B Thông tin và Truyn thông v vic cong b thu t%lc
hành chInh duqc sua di, b sung linh vrc Bini chinh thuc
pham vi chi'rc näng quán 1 cüa Bô Thông tin và Truyên thông

1
BUi! Chh

Quyt djnh s 927A/QD-BTTTT ngày 01/6/2020 cüa Bô
tru&ng B Thông tin và Truyn thông v vic cong bô thU tc
hành chInh duçic sUa d6i, b6 sung linh virc Bisu chInh thuc
phm vi chüc näng quãn 1 cUa Bô Thông tin vã Truyên thông

