
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:           /TB-STTTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày         tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Công bố, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Thông tin và Truyền thông   

  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính;  

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính;  

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La 

ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các sở, 

ban, ngành trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 của UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất 

bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin 

và Truyền thông;  

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân vị trí, cách thức, hình thức niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 

chính và nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In 

và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và 

Truyền thông: 

1. Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính 

(https://dichvucong.gov.vn).  

 2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ 

(https://chinhphu.vn), Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông 

(https://mic.gov.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La 

(https://www.sonla.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sơn La (http://sotttt.sonla.gov.vn).  

3. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông (Địa 

chỉ: Số 47, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La). 

 4. Niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa 

chỉ: Tầng 1, Toà nhà 7 tầng, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, Khu Quảng 

trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La).  

https://dichvucong.gov.vn/
https://chinhphu.vn/
https://mic.gov.vn/
https://www.sonla.gov.vn/
http://sotttt.sonla.gov.vn/
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Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh phối hợp niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ 

tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất 

bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Thông tin 

và Truyền thông theo quy định (Có danh mục và nội dung TTHC gửi kèm theo).  

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ĐV thuộc Sở;  

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,VP, VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đắc Tĩnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC 

XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

01 
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm  
4 

02 
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm 
7 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

  

1. Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  

Trình tự thực hiện: 

- Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản 

phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau 

đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi 

nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

với sở Thông tin và Truyền thông (Sở).  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ, Sở phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng 

ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở;  

- Nộp qua hệ thống bưu chính;  

-Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ 

công của Sở Thông tin và Truyền thông 

(https://www.sonla.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Cơ sở phát hành 

phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở về cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;  

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc 

hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;  

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh được 

phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở 

phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;  

- Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm 

của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.  

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính: 

Tổ chức (cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại 

hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên) 

Cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính: 
Sở Thông tin và Truyền thông  

Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính: 

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm 

Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

https://www.sonla.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn)/
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Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm ngay sau thủ tục): 

Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu 

số 36, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông) 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục hành 

chính (nếu có): 

Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ 

sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập: 

1. Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại 

Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến 

thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm 

cấp; 

2. Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy 

định của pháp luật; 

3. Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm. 

Căn cứ pháp lý của thủ 

tục hành chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng 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 số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
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Mẫu số 36 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 

 

Số:……/……(nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…… , ngày ...... tháng ...... năm ...... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  

  

Kính gửi:  ..................................................................  (1) 
 

Tên cơ sở phát hành:  ..............................................................................................  

Tên người đứng đầu:…….Quốc tịch: ..... ………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  

Điện thoại: ..............................................................................................................  

E-mail: ....................................................................................................................  

Website (nếu có): ....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế………………………………………… 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có):  

       - Số lượng: ..................................................................................................................  

       - Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh, văn phòng đại diện : ....................................  

Địa điểm kinh doanh: 

       - Số lượng địa điểm: ...................................................................................................  

       - Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: .......................................................................  

Căn cứ Luật xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm (lần đầu hoặc đăng ký lại)……………………. theo quy định của pháp luật, gồm 

có các giấy tờ kèm theo: ……………………………..(2)  

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ 

Sở xem xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./. 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT     

 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)    
 

 

Chú thích: 
(1)  - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên 

gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

 - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương 

gửi hồ sơ đến Sở sở tại. 
 

(2) Đối với trường hợp đăng ký hoạt động (lần đầu) phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 17 và 

đăng ký lại phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 
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2. Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

 

Trình tự thực hiện: 

- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay 

đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, 

thành phố khác trực thuộc Trung ương; Thành lập hoặc 

giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính; Thành lập hoặc 

giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương nơi không đặt trụ sở chính, cơ sở phát hành xuất 

bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 

(sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi 

nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

với sở Thông tin và Truyền thông.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ, Sở phải xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận 

đăng ký lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở;  

- Nộp qua hệ thống bưu chính;  

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ 

công của Sở Thông tin và Truyền thông 

(https://www.sonla.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Cơ sở phát hành 

phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở về cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

Thành phần, số lượng 

hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ  

- Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm;  

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc 

hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh; 

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh được 

phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở 

phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;  

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm 

của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.  

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tượng thực hiện 

thủ tục hành chính: 

Tổ chức (cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại 

hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên) 

Cơ quan thực hiện thủ Sở Thông tin và Truyền thông  

https://www.sonla.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn)/
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tục hành chính: 

Kết quả thực hiện thủ 

tục hành chính: 

Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm  

Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ 

khai (nếu có và đính 

kèm ngay sau thủ tục): 

Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

(Mẫu số 36, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông)  

Yêu cầu, điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính 

(nếu có): 

Không có  

Căn cứ pháp lý của thủ 

tục hành chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản;  

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020  của Bộ trưởng 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 số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 
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Mẫu số 36 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 

 

Số:……/……(nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…… , ngày ...... tháng ...... năm ...... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm   

 
 

Kính gửi:  ..................................................................  (1) 

 

Tên cơ sở phát hành:  ..............................................................................................  

Tên người đứng đầu:…….Quốc tịch: ..... ………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................  

Điện thoại: ..............................................................................................................  

E-mail: ....................................................................................................................  

Website (nếu có): ....................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế………………………………………… 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có):  

       - Số lượng: ..................................................................................................................  

       - Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh, văn phòng đại diện : ....................................  

Địa điểm kinh doanh: 

       - Số lượng địa điểm: ...................................................................................................  

       - Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: .......................................................................  

Căn cứ Luật xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành, đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm (lần đầu hoặc đăng ký lại)……………………. theo quy định của pháp luật, gồm 

có các giấy tờ kèm theo: ……………………………..(2)  

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ 

Sở xem xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./. 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT     

 (Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)    
 

Chú thích: 
(1)  - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương      trở 

lên gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

 - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

gửi hồ sơ đến Sở sở tại. 
 

(2) Đối với trường hợp đăng ký hoạt động (lần đầu) phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 17 và 

đăng ký lại phải kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 18 Thông tư 01/202 
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