
DANH MỤC 08 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, 

IN VÀ PHÁT HÀNH, LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 804 /QĐ-UBND ngày  29 tháng 6 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

A. LĨNH VỰC XUẤT BẢN (01 thủ tục) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn       

giải 

quyết 

Địa điểm          

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh1 

 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông, địa 

chỉ: 274,  

đường 

Tân Trào, 

Thành 

phố 

Tuyên 

Quang, 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

- Tài liệu in trên 

giấy: 15.000 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

- Tài liệu dưới 

dạng đọc: 6.000 

đồng/phút; 

- Tài liệu dưới 

dạng nghe, nhìn: 

27.000 

đồng/phút. 

(Kể từ ngày 

26/5/2020 đến 

hết ngày 

31/12/2020):  

- Tài liệu in trên 

giấy: 7.500 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

- Tài liệu dưới 

dạng đọc: 3.000 

đồng/phút; 

- Tài liệu dưới 

dạng nghe, nhìn: 

13.500 

đồng/phút.  

Theo quy định tại 

thông tư số 

43/2020/TT-BTC 

ngày26/5/2020 

của Bộ tài chính 

- Luật Xuất bản số 

19/2012/QH13; 

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính 

phủ;  

- Thông tư số 

214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài 

chính;  

- Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT 

ngày 07/02/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông; 

- Thông tư số 

43/2020/TT-BTC ngày 

26/5/2020 của Bộ tài 

chính quy định mức thu, 

nộp phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép 

xuất bản, lệ phí cấp giấy 

phép nhập khẩu xuát 

bản phẩm không kinh 

doanh và lệ phí đăng ký 

nhập khẩu xuất bản 

phẩm để kinh doanh. 

x x x  

                                           
1 Sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí căn cứ pháp lý theo Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

* Phí, lệ phí: Tài liệu in trên giấy 15.000 đồng/trang quy chuẩn giảm xuống 7.500 đồng/trang quy chuẩn;  Tài liệu dưới dạng đọc 

6.000 đồng/phút giám xuống 3.000 đồng/phút; Tài liệu dưới dạng nghe, nhìn 27.000 đồng/phút giám xuống 13.500 đồng/phút. 

* Bổ sung Thông tư 43/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của  Bộ Tài chính.  



2 

 

 

 

B.  LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM (01 thủ tục) 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn       

giải 

quyết 

Địa điểm          

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh2 

 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông, địa 

chỉ: 274,  

đường Tân 

Trào, 

Thành phố 

Tuyên 

Quang, 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

214/2016/TT

-BTC ngày 

10/11/2016 

của Bộ Tài 

chính: Lệ phí 

cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh là 

50.000 

đồng/hồ sơ 

(Kể từ ngày 

26/5/2020 đến 

hết ngày 

31/12/2020) 

25.000 đồng/ 

hồ sơ 

Theo quy định 

tại thông tư số 

43/2020/TT-

BTC 

ngày26/5/2020 

của Bộ tài 

chính. 

- Luật Xuất bản số 

19/2012/QH13;  

- Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013;  

- Thông tư số 214/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính;  

- Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07/02/2020 

của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật xuất bản và 

nghị định 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

luật xuất bản; 

- Thông tư số 43/2020/TT-

BTC ngày 26/5/2020 của Bộ 

tài chính quy định mức thu, 

nộp phí thẩm định nội dung 

tài liệu không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất bản, lệ 

phí cấp giấy phép nhập 

khẩu xuát bản phẩm không 

kinh doanh và lệ phí đăng 

ký nhập khẩu xuất bản 

phẩm để kinh doanh. 

x x x  

 

                                           
2 Sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí, cứ pháp lý theo Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Phí, lệ phí: 50.000 đồng/ hồ sơ giám xuống 25.000 đồng/hồ sơ. 

* Bổ sung Thông tư 43/2020/TT-BTC ngày 26/05/2020 của  Bộ Tài chính. 
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C.  LĨNH VỰC BƯU CHÍNH (06 thủ tục) 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

1 Cấp giấy 

phép bưu 

chính3 

 

30 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông, 

địa chỉ: 

274,  

đường 

Tân 

Trào, 

Thành 

phố 

Tuyên 

Quang, 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

10.750.000 đồng. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 

của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

291/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 

quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử 

dụng phí thẩm 

định điều kiện 

hoạt động bưu 

chính. 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH;  

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011 quy định 

chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính; 

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016;  

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 291/2016/TT-BTC 

`ngày 15/11/2016 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 

thẩm định điều kiện hoạt 

động bưu chính. 

x x x  

2 Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

bưu chính4 

 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

- Trường hợp mở 

rộng phạm vi cung 

ứng dịch vụ nội 

tỉnh: 2.750.000 

đồng 

- Trường hợp thay 

đổi các nội dung 

khác trong giấy 

phép: 1.500.000 

đồng. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

25/2020/TT-

BTC ngày 

14/4/2020 của 

Bộ Tài chính  

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH; 

- Nghị định số 

150/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011;  

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính.  

x x x  

                                           
3 Sửa đổi, bổ sung cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
4 Sửa đổi, bổ sung cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

3 

Cấp lại 

giấy phép 

bưu chính 

khi hết 

hạn5 

 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

10.750.000 đồng. 

Theo quy định 

tại Thông tư số 

25/2020/TT-

BTC ngày 

14/4/2020 của 

Bộ Tài chính 

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH; 

- Nghị định số 

150/2018/NĐ-CP ngày 

07/11/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011;  

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016; 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020.  

x x x  

4 Cấp lại 

giấy phép 

bưu chính 

khi bị mất 

hoặc hư 

hỏng 

không sử 

dụng 

được6 

 

7 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

500.000 đồng. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

25/2020/TT-

BTC ngày 

14/4/2020 của 

Bộ Tài chính  

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011;  

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính.  

x x x  

5 Cấp văn 

bản xác 

nhận văn 

bản thông 

báo hoạt 

động bưu 

chính7 

 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

- Trường hợp tự 

cung ứng dịch vụ 

phạm vi nội tỉnh: 

1.250.000 đồng. 

- Trường hợp với 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện của 

doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu 

chính được thành 

lập theo pháp luật 

Việt Nam: 

1.000.000 đồng. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

25/2020/TT-BTC 

ngày 14/4/2020 

của Bộ Tài chính  

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011;  

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính.  

x x x  

                                           
5 Sửa đổi, bổ sung cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
6 Sửa đổi, bổ sung cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
7 Sửa đổi, bổ sung cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

một 

cửa 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

6 Cấp văn 

bản xác 

nhận văn 

bản thông 

báo hoạt 

động bưu 

chính8 

 

7 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

theo quy 

định 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

- Trường hợp 

cấp lại văn bản 

xác nhận thông 

báo hoạt động 

bưu chính nội 

tỉnh khi bị mất 

hoặc hư hỏng 

không sử dụng 

được: 500.000 

đồng. 

-  Trường hợp 

cấp lại văn bản 

xác nhận thông 

báo hoạt động 

bưu chính cho 

chi nhánh, văn 

phòng đại diện 

của doanh 

nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu 

chính được 

thành lập theo 

pháp luật Việt 

Nam khi bị mất 

hoặc hư hỏng 

không sử dụng 

được: 500.000 

đồng. 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

25/2020/TT-

BTC ngày 

14/4/2020 của 

Bộ Tài chính  

- Luật Bưu chính số 

49/2010/QH; 

- Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP ngày 17/6/2011;  

- Thông tư số 291/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 25/2020/TT-

BTC ngày 14/4/2020 của Bộ 

Tài chính.  

x x x  

 

                                           
8 Sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí, cứ pháp lý theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT ngày 1/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

* Bổ sung Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020 của  Bộ Tài chính. 
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