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UY BAN NHAN DAN
TNH BA RA-VUNG TAU
S:

5 /QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

Ba Rja - Vthig Tàu, ngày O7háng 3 nãm 2021

QUYET D!NH
Ye vic cong ho danh m1ic thu tiic hänh chInh duqc sfra dôi, ho sung, thay
the trong các linh virc: Xuât ban; Phát hành xuât ban phâm; Báo chI
thuc thâm quyên giai quyêt cüa Sr Thông tin và Truyên thông
tinh Ba Rja-VUng Tàu
CHU TECH UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA - VUNG TAU
Can c& Luat Td ch&c GhInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nãm
2015, Luát sz'ra dôi, ho sung mt so diêu cia Lut To chi'c ChInh phü và Lut
TO chi'c chInh quyên d/aphzcong ngày 22 tháng 11 nám 2019;
C!ãn ct. Nghj djnh so' 63/2010/ND-CT ngày 08 tháng 6 nám 2010 cla
ChInh phi ye kiêm soát th 4w hành chInh, Nghj d.inh so 48/2013/ND-CF ngày
14 tháng 5 nàm 2013 cza ChInh phz ye tha dôi, hO sung m5t so diêu cüa các
nghj djnh lien quan den kiêm soát thz 4w hành chinh, Nghi d.inh sO
92/2017/ND-CF ngày 07 tháng 8 nàm 2017 cia G'hInhphi tha dôi, ho sung mt
so diêu cza các nghj cl/nh lien quan den kiêm soát thz 4w hành chInh,
Can cii' Thông tu'so' 02/2017/TT-VPCP ngày 03tháng 10 nãrn 20!7 cüa
Bó trzthng, Chü nhim Van phOng Chinh phi hithng dan nghip vz ye kiêm soát
thi 4w hành chInh;
Can ct Quylt cl/nh so' 432/QD-BTTTT ngày 27 tháng 3 nám 2020 cia B
trzthng B3 Thông tin và Truyên thông ye vic cOng bô thz tuc hành chInh du'crc
tha dôi, ho sung linh vyc Xuát ban, In và Phát hành thu5c phqm vi chic náng
quán l) cia B5 Thông tin và Truyên thông,
Cãn c& Quye't cl/nh so' 77/QD-BTTTT ngày 22 tháng 01 nám 2021 cia Bó
trtrO'ng B5 Thông tin và Truyên thông ye vic cong bô th tuc hành chinh du'çic
thay the 17nh vrc bOo chI thui7c phQm vi chO'c nOng quOn l3 cia B5 Thông tin và
Truyên thông;
Theo d nghj cOa Giám do'c S& Thông tin và Truyên thông tgi T& trinh sO'
11/TTr-STTTTngày 26 tháng 02 nám 2021.
QUYET DINH:
Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh m11c 04 thu tiic hành
chfnh ducc si:ra doi, bô sung, thay the trong các lTnh virc: Xuât bàn; Phát hành
xuât bàn phârn; Báo chI thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S Thông tin và
Truyên thông tinh Ba Rja — VUng Thu dà dtxçic cong hO t?i Quyêt djnh so
3035/QD-UBND ngày 29 tháng 10 närn 2018 cüa Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh
Ba Rja — VUng Tàu ye vic cOng bô Danh rnIic thu titc hành chInh rnâi ban hành,
bài bO trong các linh virc: Báo chf; Xutt bàn, In vã Phät hãnh; Phát thanh truyen
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hInh và thông tin din ti~; Bisu chInh thuc thâm quyén giãi quyêt cüa S Thông
tin và Truyên thông tinh Ba Rja VQng Thu và Quyêt djnh so 2057/QD-UBND
ngây 22 tháng 7 närn 2020 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh BâRja Vüng
Tàu ye vic cong bô Danh mic thu tic hành chInh duçc sira dôi, bô sung trong
1mb virc Xuât ban, In và Phát hành thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S& Thông
tin vâ Truyên thông tinh Ba Rja Vüng Tàu (DInh kern danh myc tith tyc hành
chInh).
-

-

-

Ni dung chi tit cüa thu tiic hành chInh thrcic ban hành kern theo các
quyêt djnh cüa B tnthng B Thông tin và truyên thông: Quyêt djnh so 432/QDBTTTT ngày 27 tháng 3 näm 2020 cüa B Thông tin và Truyên thông ye vic
Cong bô thu tiic hành chInh duçc sCra dôi, bô sung linh virc Xuât ban, In và Phát
hânh thuc phm vi chCrc näng quãn 1 cCra B Thông tin và Truyên thông;
Quyet djnh so 77/QD-BTTTT ngày 22 tháng 01 näm 2021 cüa BO Thông tin và
Truyên thông ye vic cong bô thU tiic hành chInh duçc thay the linh vrc báo chI
thuc ph?rn vi chUc nàng quãn 1 cUa B Thông tin và Truyên thông.
Giao Giám dc SCr Thông tin và Truyn thông chju trách thim v hInh
thUc, ni dung cong khai thu tiic hành chInh theo dUng quy djnh dOi vOi nhiThg
thu tiic hành chInh thuc thârn quyên tiêp nhn, giãi quyêt cUa &m vj mInh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tCr ngày k.
Quyt djnh và Danh mvc kern theo duçic däng tãi trên Cng thông tin din
tCr tinh Ba Ra—Vung Tàu, dja chi http://www.baria-vungtau.gov.vn.
Biu 3. Giao S& Thông tin và Truyn thông chU trI, phi hçrp vii Van
phông Uy ban nhân dan tinh và c quan có lien quan can cCr các thu tiic hành
chInh cong bô tai Quyêt djnh nay rà soát, xây dirng quy trInh ni b giãi quyêt
thu tc hành chInh trmnh ChU tjch Cry ban nhân dan tinh phê duyt.
Can cCr Quyêt djnh phê duyt quy trinh ni b, Sâ Thông tin và Truyn
thông xây, drng quy trInh din tCr giãi quyêt thU tijc hành chInh trén phân mém
cua H thông thông tin mt cCra din tCr cUa tinh.
Diu 4. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ; Thu
tnrCrng các Ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các to chUc, cá nhân có
lien quan chiu trách nhim thi hành Quyet dinh này./.
'UKT.CHU TICH
InIiân:
-

-

-

-

-

-

-

-

Nhir Diu 4;
Bô TT&'JT (b/c);
Ce KSTTHC-Vän phang ChInh phü (b/c);
SO Ni vi; SO Thông tin và Truyên thông;
Báo BR-VT; Dài PTTH tinh;
Trung tam Cong báo -Tin h9c tinh;
Trung tam Phic vii hãnh chInh công;
Luu: VT, NC7.

PHO CHU TICHV'

c)
A'

Tran Van Tuan

DANH MVC THU TVC HANH CH!NH SIA DOI, BO SUNG, THAY THE THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA S THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG TINH BA RIA-VUNG TAU
(Ban hành kern theo QuyIt djnh s '- 9 /QD- UBND ngày 0 5tháng nàm 2021
cia Chz tich UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu)
MUC THU TVC HANH CHNH SA DO!, BO SUNG
Ten thu
tic hinh
chInh
mói

Thôi han
gui quyêt

Ba
diem
thtrc
hiên

Cách thfrc
thtrc hiên

PhI, 1 phi (nu
co)

Cm cfr pháp 1

Ghi chü

- Luât Xutt bin s
19/2012/QH13 ngày
20 thing 11 nAm
2012;

Nhi:tng ni dung
cOn lai cUa TTHC
thixc hiên theo
Quyet djnh so
432/QD-BTTTT
ngày 27 thing 3
nim 2020 cüa Bô
trtthng B Thông
tin và Truyên
thông ye vic
cong bô thu tic
hinh chInE duçic
sira dôi, bô sung
linh vuc Xuât
bin, In và Phit
hinh thuc pham
vi chirc fling
quin l cüa B
Thông tin và

I. Linh vtrc Xuât bàn
1

Cp giây
phép xuât
bin tii
'iu
không
kinh
doanh

Cp giây
phép xuit
bin tài
lieu
không
kinh
doanh

- Thôi gian Trung - Np trirc tip; PhI thm djnh
tam
tip nhân ho
ni dung tài 1iu
- Ip qua h
dé cap giây
vI tn kêt phiic vi thông buu
qua:
Cic
hành
phép:
chInh.
ngiy lam vic chInh
- Qua Internet + Tài lieu in trên
trong tuân tr
cong
giây:
15.000
thir hai den tinh Ba tai dja chi: dong/trang quy
http ://dichvuco
thr sáu (Bui
Riachuân;
sang ti'r 7 gi
Vüng ng. bariavungtau.gov. Vfl + Tài lieu din tCr
30 den 12 g
Tàu
(Np qua cong duOi clang d9c:
00, buôi chiêu
djch vii cong 6.000 dong/phut;
tü 13 gi 00
trirc tuyên phii + Tài lieu din tr
den 16 giô
co chirng thu duâi
3:), tri'r ngày
dang nghe,
so cüa ngui nhIn:
lê, Têt.
27.000
dung dâu c dong/phiit.
- Thôi han
quan, tO chirc
giãi
quyêt:
dê nghj cap (Ke tfr ngày
l0ngày kêtr
phép dê xác 01/01/2021 den

- Nghj djnh s
195/2013/ND-CP
ngày 21 thing 11 nim
2013 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt mt
sO diêu và bin pháp
thi hành Luât xuât
bin;
- Thông tix s
214/2016/TT-BTC
ngày 10 tháng 11 näm
2016 cüa B Tii
chInh quy dnh müc
thu, ch d thu, np,

2
ngày nhn dü
ho so theo
djnh
quy
quy
(theo
djnh là 15
ngày, dà thrc
hin cat giãm
05 ngay)

nhân trên toãri
b ho so; ntp
qua email phài
là bàn quét
(scan) tr bàn
giây có djnh
dang không
cho phép can
thip, sira dôi
co chtt k dong
dâu nhis bàn
giây và thirc
hién
theo
huOiig dn tren
cong thông tin
diên tCr cüa Sâ)

ngay quãn l và si.'r dvng Truyn thông.
phi thãm djnh ni
+ Tài lieu in trên dung tài lieu không
gidy:
7.500 kinh doanh dê cap
dông/trang quy giây phép xuât bàn, l
phI cap giây phép
chuán;
thp khâu xuât bàn
+ Tài lieu diên ti phâm không kinh
ditái dang dQc. doanh và l phi däng
3.000 dông/phit; k nhâp khâu xuât
+ Tài lieu diên ti- bàn phâm dê kinh
dithi dgng nghe, doanh;
nhIn.
13.500 - Thông hr so
dông/phth'.
01/2020/TT-BTTTT
Theo quy djnh tgi ngày 07 tháng 02 näm
Thông tar so 2020 cüa Bô tnrrng
112/2020/TT-BTC Bô Thông tin và
ngày 2 9/12/2020 Truyên thông quy
cza Bó Tài chIn/i) djnh chi tiêt và huing
dan thi hành mit so
diêu cüa Luât xuât
bàn và Nghj djnh sO
195/2013/NDCP
ngày 21 tháng 11 nam
2013 cüa Chinh phü
quy djnh chi tiêt mt
sO diêu và bin pháp
thi hành Luât xuât
bàn;
he't
30/6/2021:

- Thông hr so
112/2020/TT-BTC
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ngày 29 ngày 12 nãm
2020 cüa B
Tài
chinh quy djnh mrc
thu mt so khoàn phi,
1 phi nhrn h trçr,
tháo gä khó khän cho
san xut kinh doanh,
bão dam an sinh xä
hi iirng phO vOi djch
Covid- 19.

II. Linh vrc Phát hành xuât bàn phm
Cp giy
phép
nhp
khu xut
bàn phm
không
kinh
doanh

Cp giy
phép
nhp
khu xut
bàn phm
không
kinh
doanh

- Thô'i gian Trung
tam
tip nhn ho
so' và trã kt phiric V11
qua:
Các
hành
ngày lam vic chinh
trong tuân tü
cong
thi1r hai dn tinh Ba
thir sáu (Bui
Rja —
sang tr 7 gi
VOng
30 den 12 giô
Tàu
00, buti chiêu
tr 13 gi? 00
dn 16 gi
30), trir ngày
l& Tt.
- ThOi han
giãi
quyk
10 ngày kê tü
ngày nhn dü

- Np trrc tip; L phi cip phép
- Np qua h nhp khu xuât
bun bàn phm không
thng
kinh
doanh:
chinh.
50.000 dng/h
s.

- Lut Xut bàn so
19/2012/QH13 ngày
20 thang 11 näm
2012;

Theo quy dinh tgi
Thông
tu'
so'
112/2020/TT-BTC
ngày 29/12/2020
cia Bô Tài chIn/i)

- Thông tu SO
214/2016/TT-BTC
ngày 10 tháng 11 näm
2016 cüa
Bô Tài
chinh quy djnh mirc
thu, chê do thu,
quàn i va sir ding

- Nghj djnh s
195/2013/ND-CP
(Ké
ti,'
ngày ngày 21 tháng 11 näm
01/01/202] dé'n 2013 cüa ChInh phü
hê't
ngày quy djnh chi ti& mt
30/6/2021:
s diu và bin pháp
25.000 &ing/h thi hành Luât xut
bàn;
SO'.

NhUng ni dung
cOn 1i cüa TTHC
th%rc hin theo
Quyt djnh s
432/QD-BTTTT
ngày 27 thang 3
näm 2020 cüa Bô
trixing B Thông
tin và Truyên
thông v
vic
cong b thu tic
hành chinh ducic
sia di, b sung
linh virc Xut
bàn, In và Phát
hành thuc phm
vi chi'ic näng
quãn 1 cüa Bô
Thông tin và
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h
so theo
djnh
quy
(theo
quy
djnh là 15
ngày, dã thirc
hin cat giàm
05 ngay)

phi thm djnh ni Truyn thông.
dung tài lieu không
kinh doanh dê cap
giây phép xuât ban, 1
phi cap giây phép
nhp khâu xuât bàn
phâm không kinh
doanh và l phi ctang
k nhp khâu xuât
bàn phâm dê kinh
doanh;
- Thông tu so
01/2020/TT-BTTTT
ngày 07 thang 02 näm
2020 cüa B trirông
Thông tin và
B
Truyên thông quy
djnh chi tiêt và huOng
dn thi hành môt so
diêu cüa Luât Kuât
bàn vã Nghj djnh so
195/2013/NDCP
ngày 21 thang 11 näm
2013 cüa ChInh phil
quy djnh chi tiêt nt
so diêu và bin pháp
thi hành Luât xuât
bàn;
- Thông tu s
1 12/2020/TT-BTC
ngày 29 thang 12 näm
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2020 cUa Bô Tài
chinh quy djnh müc
thu mt s khoãn phi,
1 phi nhãm ho tn,
tháo gc khó khãn cho
san xuât kinh doanh,
bão dam an sinh xã
hti l'rng phO vâi djch
Covid- 19.
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B. DANH MUC THU TVC HANH CH!NH THAY THE
STT

Ten thu
tçic hành
chInh cu

Ten thu tiic
hânh chInh m&i

Thôi hin giãi
quyêt

Cp giy phép
xuât ban ban tin
(da phuo'ng)

- Thôi gian tip
nhn ho so' Va
trã kt qua:
Các ngày lam
vic trong tun
tr thi hai dn
thur sáu (Bui
sang tr 7 gi 30
dn 12 gi 00,
bui chiêu tCr 13
gi 00 dn 16
gi 30), tth ngày
1 Têt.

Da
diem
thtrc
hiên

Cách thü'c thiic
hin

PhI, I
phi
(nu
co)

Can cü pháp I5

Ghi chñ

Linh virc Báo chI
Cp giy
phép xuât
ban ban tin

Trung - Np trtrc tip; Không. - Lut Báo chi s Nhtng ni dung
103/2016/QH13 ngày con
cüa
tam
lai
- Np qua h
TTHC
thirc
hin
phic vii thng
05
tháng
4
nam
2016;
b
theo Quyt djnh
hành
- Thông tu
chInh;
chInh
SO
77/QD41/2020/TT-BTTTT
Np
qua
cOng
cong
ngày 24 thang 12 näm BTTTT ngày 22
tinh Ba djch V11 cong
2020 cüa Bô truâng tháng 01 näm
tinh
Ba
Rja
—
Rja —
B
Thông tin và 2021 cüa B
Vi3ng Tàu ti dja
Vung
B
Truyn thông quy truâng
chi
Tàu
dinh chi tit và huOng Thông tin và
http://dichvucon
dn viêc cp giy Truyên thông v
g.bariaphép hoat dng báo vic cong bô thu
vungtau.gov.vn
in, tp chI in và báo tiuc hành chInh
duc thay th
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din tir, tp chI din
ti'r, xuât bàn them an
phm, th?c hin hai
1oti hinh báo chI, ma
chuyên trang cUa báo
din tr và ttp chI din
ti'r, xut bàn phii
tnrcmg, xut ban bàn
tin, xuât bàn dtc san.

- Thôi hn giãi
quyêt: 20 ngày
k tr ngày nh.n
dU h so hçp 1.
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Thay di
ni dung
ghi trong
giy phép
xuât bàn
bàn tin

Van bàn chip - Thô'i gian tiêp
thun thay dôi nhn ho so' Va
nii dung ghi
trã kt qua:
trong giây phép Các ngày lam
xu.t bàn bàn tin vic trong tuAn
(dja phucing)
ti'r thi.'r hai dn
thur sáu (Bui
sang tir 7 gi 30
dn 12 gi 00,
bui chiêu tr 13
gia 00 dn 16
gia 30), trü ngày
1& Tt.
- Tho'i hn giái
quyt: 10 ngày
kê tr ngày nhn
du h so hçrp 1.
(theo quy djnh
là 15 ngày, dä
thirc hiên ct
giàm 05 ngày)

Trung
tam
phiic v11
hành
chInh
cong
tinh Ba
Rja —
Vung
Tàu

linh vrc báo chI
thuc pham vi
chi'rc näng quãn
1 cüa Bô Thông
tin và Truyên
thông.

Không. - Lust Báo chI s6 NhQng ni dung
103/2016/QH13 ngày con
li cUa
- Np qua h
05 tháng 4 näm 2016; TTHC thrc hin
thng
b
- Thông tu s6 theo Quyet djnh
chInh;
77/QDs6
41/2020/TT-BTTTT
- Np qua cong
BTTTT
ngày
22
ngày 24 tháng 12 näm
djch V11 cong
2020 cUa B tnx&ng tháng 01 näm
tinh Ba Ria —
cüa B
Bô Thông tin và 2021
Vüng Tàu tai dja
Bô
Truyn thông quy tnthng
chi:
Thông
tin
và
dinh chi tit và huiang
http:I/dichvucon
dn viêc cAp giAy Truyên thông v
g.bariaphép hot dng báo vic cong bô thu
vungtau.gov.vn
in, tp chI in và báo tiic hành chInh
din tur, ttp chI diên duçic thay th
tü, xuAt bàn them an linh vuxc báo chI
phâm, thuc hiên hai thuc pham vi
1oi hInh báo chI, ma chuic näng quàn
chuyên trang cüa báo 1 cüa B Thông
din tCr và ttp chI dién tin và Truyên
tCr, xuAt bàn phii thông.

- Np trrc tip;

truong, xuAt bàn bàn
tin, xuât bàn dc sar

