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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông  

thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh và dịch vụ bưu chính công ích 
 

 

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải 

cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử; cung ứng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm 

giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải 

quyết các thủ tục hành chính; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình 

trạng giải quyết; gửi và nhận hồ sơ tại nhà hay ở cơ quan, đơn vị. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các tổ chức, cá nhân danh 

mục TTHC của Sở (gồm 34 TTHC) được triển khai tiếp nhận trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và thực hiện dịch vụ bưu chính công 

ích, bao gồm: 

TT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

1 2.001594.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép hoạt động 

in xuất bản phẩm (cấp địa 

phương) 
x  x 

2 1.008201.000.00.00.H11 

Cấp lại giấy xác nhận đăng 

ký hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm (cấp địa 

phương) 

x  x 

3 1.003725.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh (cấp địa phương) 
x  x 

4 1.003868.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép xuất bản tài 

liệu không kinh doanh (địa 

phương) 
x  x 

5 1.003687.000.00.00.H11 
Sửa đổi, bổ sung giấy phép 

bưu chính 
x  x 



2 

 

 

 

6 1.003659.000.00.00.H11 Cấp giấy phép bưu chính  x x 

7 1.009374.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép xuất bản 

bản tin (địa phương) 

 
x  x 

8 2.001732.000.00.00.H11 

Chuyển nhượng máy 

photocopy màu, máy in có 

chức năng photocopy màu 

 

x 

 

 

 

 

x 

9 2.001728.000.00.00.H11 

Đăng ký sử dụng máy 

photocopy màu, máy in có 

chức năng photocopy màu 
x 

 

 

 

x 

10 2.001737.000.00.00.H11 
Thay đổi thông tin đăng ký 

hoạt động cơ sở in 
x  x 

11 2.001740.000.00.00.H11 
Đăng ký hoạt động cơ sở 

in 
x  x 

12 2.001744.000.00.00.H11 
Cấp lại giấy phép hoạt 

động in 
x  x 

13 1.004153.000.00.00.H11 
Cấp giấy phép hoạt động 

in 
x  x 

14 2.001087.000.00.00.H11 

Cấp lại giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
x  x 

15 2.001091.000.00.00.H11 

Gia hạn giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
x  x 

16 1.005452.000.00.00.H11 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 
x  x 

17 2.001098.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
x  x 

18 2.001766.000.00.00.H11 

Thông báo thay đổi chủ sở 

hữu, địa chỉ trụ sở chính 

của tổ chức, doanh nghiệp 

đã được cấp Giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 

 

 
x x 



3 

 

 

 

19 1.009386.000.00.00.H11 

Thay đổi nội dung ghi 

trong giấy phép xuất bản 

bản tin (địa phương) 
 x x 

20 1.003384.000.00.00.H11 

Sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận đăng ký thu 

tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

x  x 

21 2.001765.000.00.00.H11 

Cấp đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài 

trực tiếp từ vệ tinh 
x  x 

22 1.005442.000.00.00.H11 

Cấp lại văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu 

chính khi bị mất hoặc hư 

hỏng không sử dụng được 

 x x 

23 1.004470.000.00.00.H11 

Cấp văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu 

chính 
 x x 

24 1.004379.000.00.00.H11 

Cấp lại giấy phép bưu 

chính khi bị mất hoặc hư 

hỏng không sử dụng được 
x  x 

25 1.003633.000.00.00.H11 
Cấp lại giấy phép bưu 

chính khi hết hạn 
x  x 

26 1.003888.000.00.00.H11 

Chấp thuận trưng bày 

tranh, ảnh và các hình thức 

thông tin khác bên ngoài 

trụ sở cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài 

x  x 

27 2.001173.000.00.00.H11 
Cho phép họp báo (nước 

ngoài) 
x  x 

28 2.001171.000.00.00.H11 
Cho phép họp báo (trong 

nước) 
 x x 

29 1.003483.000.00.00.H11 

Cấp Giấy phép tổ chức 

triển lãm, hội chợ xuất bản 

phẩm (cấp địa phương) 
 x x 

30 2.001564.000.00.00.H11 

Cấp giấy phép in gia công 

xuất bản phẩm cho nước 

ngoài (cấp địa phương) 
x  x 

31 1.003114.000.00.00.H11 

Cấp giấy xác nhận đăng ký 

hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm (cấp địa 

phương) 

x  x 



4 

 

 

 

32 2.001584.000.00.00.H11 

Cấp lại giấy phép hoạt 

động in xuất bản phẩm 

(cấp địa phương) 
x  x 

33 1.003729.000.00.00.H11 

Cấp đổi giấy phép hoạt 

động in xuất bản phẩm 

(cấp địa phương) 
x  x 

34 1.010902.000.00.00.H11 

Sửa đổi, bổ sung văn bản 

xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính 
x  x 

 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính nêu trên, 

vui lòng truy cập vào địa chỉ Webiste: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để 

thực hiện và làm theo hướng dẫn.  

Quá trình thực hiện cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại 

0252.3825.825  - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

         

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Trung tâm hành chính công; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở ; 

- Website Sở; 

- Luu: VT, VP. A. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Võ Thành Công  
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