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QUYET DNH
Ye vlçc cong bo danh muc thu tiic hanh chinh sua doi, ho sung hnh vrc
Xuãt ban, In và Phát hãnh thuc thm quyn giãi quyt cña S& Thông tin vã
Truyn thông tinh Ba Rja-Vflng Tàu
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CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA - VUNG TAU
Cvàn cj. Lu2t To chz'c chInh quyn dja phu'cing ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Luát. tha doi, bó sung mt so diêu cza Lut To ch&c ChInh phi và Lut To chtc
ch1nh quyên d/aphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019;
Can ci'Nghj djnh sO' 63/2010/ND-cF ngày 08 tháng 6 nám 2010 cta ChInh
phi ye kiém soát thz tuc hành chInh, Nghj djnh so 48/2013/ND-CF ngày 14 tháng
5 näm 2013 cia ChInh phz ye sfta dôi, bO sung mt sO diéu cza các nghj djnh lien
quan d&n kiêm soát thz tc hành chInh; Nghf djnh sO 92/2017/ND-cF ngày 07
tháng 8 nàrn 2017 c?a C'hInh phz tha dOi, bô sung mç5t sO diêu cia các nghj dfnh
lien quan den kiêm soát tht tyc hành chInh;
Can ct' Thông tu
02/2017/TT- VPCP ngày 03 tháng 10 nárn 2017 cza B
trzthng, Chi nhim Van phOng Chlnh phi hu&ng dan nghip vy ye kiém soát th
tyc hành chInh;
so'

Can cii' Quyé't d.inh so' 315/QD-BTTTT ngày 16 tháng 3 nám 2021 ci.a Bó
tnc&ng B5 Thông tin vâ Truyen thông tha do'i, bo' sung Quye't djnh so' 1040/QDBTTTT ngày 19 tháng 6 nàm 2020 ve viçc cong bó thz, tuc hành chInh ducic tha
do'i, bo' sung li'nh vcc Xuat ban, In và Phát hành thuc phgm vi cht'c näng quOn l.j
cta Bç5 Thông tin và Truyn thOng,
Theo d nghj cza Giám dO'c Sà Thông tin và Truyn thông tgi TO' trinh sO'
2 1/TTr-STTTT ngày 07 tháng 4 nám 2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Cong M kern theo Quyt djnh nay Danh miic 02 thU tic hành chInh
sUa dôi, bô sung llnh virc Xuât bàn, In và Phát hành thuc thâm quyên giãi quyêt
cUa S Thông tin và Truyên thông tinh Ba Ra — VUng Tàu dã ducc cong bô ti
Quyêt djnh
495/QD-UBND ngày 05 tháng 3 nàm 2021 cUa ChU tjch Uy ban
nhân dan tinh Ba Rja — VUng ye vic cong bô danh rniic thU tc hành chInh duqc
sUa doi, bô sung, thay the trong các 11th v1rc: Xuât bàn; Phát hành xuât bàn phâm;
so
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Báo chI thuc thm quyn giãi quyt cüa S Thông tin và Truyn thông tinh Ba
Rja-Vüng Tàu (DInh kern danh myc th tyc hành chinh).
Ni dung chi tit cüa thu tVc hành chInh duçic ban hành kern theo các quyt
djnh cüa Bô tru&ng B Thông tin và truyn thông: Quy& djnh s 1040/QD-BTTTT
ngày 19 tháng 6 näm 2020 v vic cong b thu tc hành chInh duçic sira di, b
sung linh virc Xut bàn, In và Phát hành thuc phm vi chüc näng quán 1 cüa Bô
Thông tin và Truyn thông và Quyt djnh s 31 5/QD-BTTTT ngày 16 tháng 3 näm
2021 sira di, b sung Quyt djnh s 1040/QD-BTTTT ngày 19 tháng 6 näm 2020
v vic cong b thu tçic hành chInh thrçc sira di, b sung linh vrc Xut bàn, In va
Phát hành thuc phtm vi chirc näng quàn 1 cüa B Thông tin và Truyn thông.
Giao Giám ctc S& Thông tin và Truyn thông chu trách thim v hInh thüc,
ni dung cong khai thu tc hành chInh theo dung quy djnh di v&i nhmg thu t11c
hành chInh thuc thm quyn tip nhn, giâi quyt cüa dan vj mmnh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k.
Quy& dnh và Danh mc kern theo duçc däng tâi trên Cng thông tin diên t1r
tinh Ba Rja—Vung Tàu, dja chi http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Diu 3. Giao Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hçip v9i Van phông
Uy ban nhân dan tinh và Ca quan có lien quan can cü các thu tic hành chinh cong
b tai Quyt djnh nay rà soát, xây dimg quy trInh ni b giâi quyt thu tiic hành
chInh trInh Chü tjch üy ban nhân dan tinh phê duyt.
Can cü Quy& djnh phê duyt quy trInh ni b, S Thông tin và Truyn thông
xây dirng quy trInh din tir giãi quyt thu tiic hành chInh trên phn rnrn cüa H
thng thông tin mt cü'a din t1r cüa tinh.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sà; Thu
trrnng các Ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các t chirc, cá nhân có lien
quan chu trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
N0i nhân:4
- Nhii Dieu 4;
- Bô TT&TT (b/c);
- Cic KSTTHC-Vän phông ChInh phô (b/c);
- Só Ni vv; So Thông tin và Truyên thông;
- Báo BR-VT; Dâi PTTH tinh;
- Trung tam Cong báo -Tin h9c tinh;
- Trung tam P1c viii hành chInh công;
- Lu'u: VT, NC7.

KT.CHU TICH
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Trn Van Tun

H MUC THU TUC HANH CHI NH SUA oOi, BO SUNG, THAY THE THUQC THAM QUYEN
GL&I QUYET CUA SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG TINH BA RA-VUNG TAU
(Ban hành kern theo Quyet djnh s.'/Q-O"QD-UBND ngày O tháng nárn 2021
cia Chz tjch UBND tinh Ba Rja — Vung Tàu)
DANH MUC THU TVC HANH CH!NH SIA DOI, BO SUNG
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