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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cường thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến  

đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Nhằm góp phần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện 

thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Thông tin và Truyền thông, ưu tiên thực hiện thủ tục hành chính bằng 

hình thức trực tuyến và sử dụng dịch vụ tiếp nhận, chuyển trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính của Bưu điện tỉnh Trà Vinh, hạn chế tối đa thực hiện thủ tục 

hành chính trực tiếp, tập trung đông người tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công, cụ thể như sau: 

1. Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến: Tổ chức, cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức 

trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.travinh.gov.vn) 

hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn); trình tự các 

bước thực hiện có hướng dẫn cụ thể tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Kết quả dưới dạng điện 

tử: được gửi về email của tổ chức, cá nhân đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến; 

Kết quả dưới dạng văn bản giấy: khuyến khích tổ chức, cá nhân lựa chọn sử 

dụng dịch vụ của Bưu điện tỉnh để nhận và chuyển kết quả tận nhà; hạn chế lựa 

chọn hình thức nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để 

hạn chế đi lại, tiếp xúc gần, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 đạt hiệu quả, giảm chi phí phát sinh cho các tổ chức, cá nhân. 

https://dichvucong.travinh.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân 

liên hệ số điện thoại (0294) 3826.667 gặp đồng chí phụ trách tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông để được 

giải đáp, phối hợp. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh được biết, thực hiện (đính kèm danh mục)./. 

Nơi nhận:  

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c): 

- Sở, Ban Ngành, đoàn thể tỉnh (3 hệ); 

- BTG Tỉnh ủy, Thành ủy, TX ủy và BTG Huyện 

ủy các huyện; 

- Các Doanh nghiệp ngành TTTT; 

- UBND cấp huyện; Trung tâm VH-TT&TT, 

Phòng VH&TT tin huyện, TX, TP; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở TT&TT; 

- Toàn thể CCVC Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thống Nhứt 

 



DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Thông báo số 1361 /STTTT-VP ngày 23/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

Stt Tên thủ tục hành chính 
Cổng DVC tỉnh 

 

Cổng DVC quốc gia 

Mức 3 Mức 4 Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực báo chí (5 TTHC) 

1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)  X  X 

2 
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất 

bản bản tin (địa phương) 
 X  X 

3 Thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)  X  X 

4 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài)  X  X 

5 
Thủ tục 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 

II Lĩnh vực xuất bản, in  và phát hành (15 TTHC)   

1 Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in  X   

2 Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  X  X 

3 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh X  X  



4 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm  X   

5 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm  X   

6 Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm  X   

7 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài  X  X 

8 
Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 

doanh 
X  X  

9 Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm  X  X 

10 
Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm 
 X  X 

11 
Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm  
 X   

12 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in  X   

13 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in  X   

14 
Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức 

năng photocopy màu 
 X  X 

15 
Thủ tục chuyển nhượng photocopy màu, máy in có chức năng 

photocopy màu 
 X 

  



III. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (11 TTHC)   

1 
Thủ tục Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ 

tinh 
 X 

  

2 
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền 

hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
 X 

  

3 Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  X   

4 
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp 
 X 

  

5 Thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  X  X 

6 Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  X  X 

7 

Thủ tục 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 

8 
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X   

9 
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X   

10 
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X  X 

11 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp  X   



dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

III. Lĩnh vực Bưu chính (6 TTHC)    

1 Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính  X  X 

2 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính   X   

3 Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn   X   

4 
Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử 

dụng được 
 X  X 

5 Thủ tục Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính   X  X 

6 
Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 
 X  X 
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