
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB 
V/v tháo gỡ khó khăn trong việc  

thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực thông tin và truyền thông  

     Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

                             Kính gửi:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;  
- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; 

- Các cơ sở in xuất bản phẩm. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân về áp dụng giải quyết thủ tục hành chính bằng 

hình thức trực tuyến. Để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, đơn vị trong việc thực 

hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục xuất bản tài liệu không kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông ý kiến như sau: 

1. Đối với các tổ chức, đơn vị có xuất bản tài liệu không kinh doanh 

- Đề nghị các tổ chức, đơn vị khi thực hiện xin cấp phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh (như: tờ thông tin nội bộ, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp…) qua hình thức 

trực tuyến; trước khi nộp hồ sơ, đơn vị thực hiện chữ ký số của lãnh đạo chịu trách 

nhiệm xuất bản trên trang đầu bản thảo nội dung (các trang bản thảo còn lại không 

cần ký số nhưng đơn vị phải chịu trách nhiệm về nội dung khi phát hành) và gửi 

kèm cùng đơn xin cấp phép đến Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp 

phép theo quy định. 

2. Đối với các cơ sở in xuất bản phẩm 

- Khi tiếp nhận xuất bản phẩm (tài liệu không kinh doanh) của các đơn vị 

đặt in tại cơ sở. Đề nghị các cơ sở in chỉ yêu cầu đơn vị này cung cấp bản thảo nội 

dung có chữ ký số của người chịu trách nhiệm xuất bản để lưu trữ vào hồ sơ tại 

cơ sở; không cần yêu cầu cung cấp bản thảo nội dung (bản cứng) có đóng dấu 

giáp lai của đơn vị và dấu kiểm duyệt của Sở như trước đây; vì hiện nay tình hình 

dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ tiếp nhận 

và trả kết quả thủ tục hành chính (cùng giấy cho phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh của Sở) qua hình thức trực tuyến; không tổ chức tiếp nhận và trả kết quả 

trực tiếp tại bộ phận một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công. 



 Sở Thông tin và Truyền thông xin thông tin đến quý cơ quan biết, phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

-Như trến; 
- Trung tâm PVHCC tỉnh (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Thanh tra Sở (để biết); 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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