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PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC  

CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo công văn số 1745/BTTTT-VP ngày 04/6/2019) 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

1. Cục Xuất bản, In và 

Phát hành 
102 102  

1  Xuất bản 1  Yêu cầu, điều kiện để cấp 

Chứng chỉ hành nghề biên 

tập là gì?  

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Luật Xuất bản 2012 Tiêu chuẩn của biên 

tập viên: 

a) Là công dân Việt Nam; thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức tốt; 

b) Có trình độ đại học trở lên; 

c) Hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, 

nghiệp vụ biên tập theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông; 

d) Có chứng chỉ hành nghề biên tập do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp. 

 

2   2  Thủ tục hành chính về việc 

cấp Chứng chỉ hành nghề 

biên tập? 

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật Xuất bản, hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề biên tập bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biên tập theo mẫu quy 

định;  

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (biểu mẫu số 05, số 06 - Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản); 

c) Bản sao chứng thực văn bằng; 

d) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật xuất bản, nghiệp biên tập do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

a.  

 

 

3 
Xuất bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Đối tượng được phép thành 

lập nhà xuất bản và điều 

kiện thành lập nhà xuất bản 

là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đối tượng thành lập nhà xuất bản: 

 Theo quy định tại Điều 12 Luật xuất bản 2012 thì cơ quan, tổ chức 

sau đây được thành lập nhà xuất bản (sau đây gọi chung là cơ quan chủ 

quản nhà xuất bản): 

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương và cấp tỉnh; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương, tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp ở trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu 

khoa học, học thuật. 

2. Điều kiện thành lập nhà xuất bản:  

Theo quy định tại Điều 13 Luật xuất bản 2012 và Điều 8 Nghị định 

195/2013/NĐ-CP, 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  thì 

điều kiện để những cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên được cấp giấy phép 

thành lập nhà xuất bản như sau: 

a. Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, 

xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ 

quản. 

b. Có người đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), 

tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu. 

c. Có trụ sở, nguồn tài chính và các điều kiện cần thiết khác bảo 

đảm hoạt động của nhà xuất bản như sau: 

- Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; 

- Có ít nhất 05 tỷ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản; 

- Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản. 

- Trong quá trình hoạt động, cơ quan chủ quản nhà xuất bản có 

trách nhiệm duy trì các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. 

 

b.  

4 
Xuất bản 4  Thủ tục, hồ sơ để cấp giấy 

phép thành lập nhà xuất 

bản? 

1. Cơ quản chủ quản nhà xuất bản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; 

2. Hồ sơ: 

 

https://luatduonggia.vn/luat-xuat-ban-so-19-2012-qh13-nam-2012/
https://luatduonggia.vn/luat-xuat-ban-so-19-2012-qh13-nam-2012/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-195-2013-ngay-21-thang-11-nam-2013/
https://luatduonggia.vn/nghi-dinh-195-2013-ngay-21-thang-11-nam-2013/
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; 

- Đề án thành lập nhà xuất bản và giấy tờ chứng minh có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản. Cụ thể: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 01 - 

Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); 

- Đề án thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 02 - Phụ lục I Ban hành 

kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ) và các giấy tờ chứng minh đảm 

bảo có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản và Điều 8 

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, gồm: 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ 

quan chủ quản nhà xuất bản; 

+ Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành 

hoặc địa phương; 

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương 

đương; 

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức 

danh lãnh đạo nhà xuất bản; 

+ Văn bản chứng minh về nguồn vốn dự kiến cấp cho nhà xuất bản 

hoặc giấy tờ tương đương. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5 Xuất bản 5  Nhà xuất bản phải cấp đổi 

Giấy phép thành lập trong 

những trường hợp nào? 

Căn cứ Điều 15 Luật Xuất bản, những trường hợp sau đây thì cơ 

quan chủ quản nhà xuất bản phải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 

cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản: 

a) Thay đổi cơ quan chủ quản, tên gọi của cơ quan chủ quản nhà 

xuất bản và tên nhà xuất bản; 

b) Thay đổi loại hình tổ chức của nhà xuất bản; 

c) Thay đổi tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm 

chủ yếu của nhà xuất bản. 

 

6   6  Thủ tục và hồ sơ xin cấp 1. Trong thời hạn 30 ngày, khi có thay đổi về cơ quan chủ quản,  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

đổi Giấy phép thành lập nhà 

xuất bản là gì? 

 

tên gọi của cơ quan chủ quản, tên gọi của nhà xuất bản; thay đổi loại hình 

tổ chức của nhà xuất bản; thay đổi tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, 

xuất bản phẩm chủ yếu của nhà xuất bản thì cơ quan chủ quản nhà xuất 

bản phải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi giấy phép thành 

lập nhà xuất bản. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép; 

- Giấy phép thành lập nhà xuất bản đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7   7  Thủ tục, hồ sơ thực hiện 

miễn nhiệm chức vụ tổng 

giám đốc (giám đốc), tổng 

biên tập nhà xuất bản là gì? 

Theo quy định tại Điều 16 Luật Xuất bản, Điều 9 Nghị định số 

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 thì: 

1. Trước khi miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng 

biên tập nhà xuất bản, cơ quan chủ quản phải có văn bản đề nghị chấp 

thuận miễn nhiệm, cách chức gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), 

tổng biên tập nhà xuất bản gồm có:  

- Văn bản đề nghị chấp thuận miễn nhiệm, cách chức. 

 

8  Xuất bản 8  Yêu cầu, điều kiện thực 

hiện bổ nhiệm tổng giám 

đốc (giám đốc), tổng biên 

tập nhà xuất bản là gì? 

Điều 17 Luật Xuất bản quy định: Tiêu chuẩn các chức danh tổng 

giám đốc (giám đốc) và tổng biên tập nhà xuất bản 

1. Tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc (giám đốc) nhà xuất bản: 

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có phẩm chất 

chính tri, đạo đức tốt; 

b) Có trình độ đại học trở lên; 

c) Có ít nhất 03 năm là một trong các công việc biên tập, quản lý 

xuất bản hoặc báo chí, quản lý tại cơ quan chủ quản nhà xuất bản; 

d) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tiêu chuẩn đối với tổng biên tập nhà xuất bản: 

a) Có chứng chỉ hành nghề biên tập; 

b) Có ít nhất 03 năm làm công việc biên tập tại nhà xuất bản hoặc 

cơ quan báo chí; 

c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

9   9  Thủ tục, hồ sơ xin ý kiến bổ 

nhiệm tổng giám đốc (giám 

đốc), tổng biên tập nhà xuất 

bản là gì? 

1. Trước khi bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập 

nhà xuất bản, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền 

thông.  

2. Hồ sơ gồm có:  

- Văn bản đề nghị chấp thuận bổ nhiệm;  

- Sơ yếu lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học trở lên của nhân sự dự kiến bổ nhiệm. 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

 

10  Xuất bản 10  Thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm 

tổng giám đốc (giám đốc), 

tổng biên tập nhà xuất bản? 

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 

của Chính phủ quy định 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 quy định:  

“Trước khi bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà 

xuất bản, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền 

thông. Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị chấp thuận bổ nhiệm; sơ yếu lý 

lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm; bản sao có chứng thực hoặc bản sao và 

xuất trình bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học trở lên của nhân 

sự dự kiến bổ nhiệm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chủ 

quản nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận 

hoặc không chấp thuận việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với 

tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản”.  

 

11   11  Điều kiện thành lập của văn 

phòng đại diện tại Việt 

Nam của nhà xuất bản nước 

ngoài, của tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước 

ngoài? 

 

1. Điều kiện thành lập: 

a) Nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động 

hợp pháp tại nước ngoài; 

b) Nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng đại 

diện phải thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy 

định của pháp luật, có trình độ đại học trở lên, không trong thời gian bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật 

của tòa án. 

 

12   12  Thủ tục và hồ sơ cấp Giấy 1. Cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Xuất  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

phép thành lập Văn phòng 

đại diện nhà xuất bản nước 

ngoài tại Việt Nam? 

bản số 19/2012/QH13 và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP gửi Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của 

Chính phủ quy định 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. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bằng 

tiếng Việt (trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch 

sang tiếng Việt được công chứng) gửi Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 

có:  

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép;  

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận nhà 

xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động hợp pháp tại 

nước đặt trụ sở chính; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để 

đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 

- Phiếu lý lịch tư pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh 

được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại 

diện do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp 

không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu 

chính nhưng không đúng mẫu hoặc không đủ thành phần theo quy định, 

trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) phải thông báo, hướng dẫn 

chi tiết cho nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm 

nước ngoài qua một trong các hình thức sau: điện thoại, thư điện tử hoặc 

fax. 

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể từ 

ngày cấp và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. 

13  Xuất bản 13  Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện nhà xuất bản 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước 

ngoài tại Việt Nam được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nước ngoài tại Việt Nam 

được cấp lại trong những 

trong hợp nào? 

14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Trình tự, hồ sơ xin cấp lại 

Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện nhà xuất bản 

nước ngoài tại Việt Nam? 

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 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 thì việc cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bị mất, bị hư hỏng giấy 

phép, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước 

ngoài phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép. Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và 

Truyền thông gồm đơn đề nghị cấp lại giấy phép và bản sao giấy phép 

(nếu có) hoặc giấy phép bị hư hỏng; 

b) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông phải cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện; 

trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

15   15  Trường hợp nào Văn phòng 

đại diện nhà xuất bản nước 

ngoài tại Việt Nam phải 

điều chỉnh thông tin ghi 

trên Giấy phép thành lập? 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số Nghị định số 

150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định 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 và Điều 22 Thông tư số 

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất 

bản thì các trường hợp Văn phòng đại diện phải có đơn xin điều chỉnh, bổ 

sung thông tin trên Giấy phép thành lập:  

 - Thay đổi người đứng đầu; 

 - Thay đổi tên gọi, nội dung hoạt động. 

 

16  Xuất bản 16  Thủ tục, hồ sơ xin điều 

chỉnh, bổ sung thông tin 

trên Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện? 

1. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay 

đổi sau đây, văn phòng đại diện phải làm thủ tục đề nghị điều, bổ sung 

thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện: Thay đổi người 

đứng đầu, tên gọi, nội dung hoạt động. 

2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

bản, In và Phát hành có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông xác nhận thông tin thay đổi vào giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ 

lý do. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép 

thành lập văn phòng đại diện được lập thành 01 bộ bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh có công chứng, bao gồm: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép; 

- Giấy phép thành lập văn phòng đại diện; 

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

chứng thực các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, phiếu lý lịch tư 

pháp và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại 

Việt Nam của người đứng đầu văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp.  

Số  lượng hồ sơ: 01 bộ 

17   17  Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện có thời hạn 

trong bao lâu? Sau thời hạn 

đó, Văn phòng đại diện phải 

thực hiện thủ tục gì? 

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm. Sau 

thời hạn trên, Văn phòng đại diện phải làm đơn đề nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông gia hạn Giấy phép thành lập. 

 

 

 

 

18  Xuất bản 18  Thủ tục và hồ sơ xin gia 

hạn Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện? 

1. Ít nhất 30 ngày, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản 

nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được đề nghị gia 

hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện;  

2. Hồ sơ gồm có: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép; 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông phải gia hạn giấy phép; trường hợp không gia hạn giấy 

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

 

19   19  Những loại tài liệu nào 

được cấp phép xuất bản tài 

Tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản theo quy 

định tại khoản 1, Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

liệu không kinh doanh theo 

quy định tại Điều 25 Luật 

Xuất bản?  

21/11/2013, bao gồm:  

+ Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các 

ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước; 

+ Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  

+ Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch 

bệnh và bảo vệ môi trường; 

+ Kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề của các cơ quan, tổ chức 

Việt Nam; 

+ Tài liệu giới thiệu hoạt dộng của các cơ quan, tổ chức nước 

ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

+ Tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của địa phương sau khi có ý kiến của tổ chức đảng, cơ 

quan cấp trên. 

20  Xuất bản 20  Mức thu phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp phép là bao 

nhiêu? 

 

Mức thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp 

giấy phép được thực hiện theo mức thu chi tiết quy định tại khoản 1, 

Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của  Bộ trưởng 

Bộ Tài chính:  

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; 

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút. 

 

21   21  Tài liệu không kinh doanh 

được định dạng số và đọc, 

nghe, nhìn bằng các phương 

tiện điện tử có được cấp giấy 

phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh dạng điện tử 

không? Và cơ quan, tổ chức 

nào cấp phép?  

 

Theo khoản 9, Điều 4 Luật Xuất bản: Xuất bản phẩm điện tử là 

xuất bản phẩm (gồm cả tác phẩm và tài liệu)được định dạng số và đọc, 

nghe nhìn bằng phương tiện điện tử. 

Khoản 1 Điều 45 Luật Xuất bản quy định: Việc xuất bản điện tử 

phải do nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức có  giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh thực hiện. 

 Khoản 1 Điều 25 Luật Xuât bản quy định: Việc xuất bản tài liệu 

không kinh doanh mà không thực hiện qua nhà xuất bản thì phải được cơ 

quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép xuất bản tài 

liệu không kinh doanh. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

 



10 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

không kinh doanh của cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước 

ngoài. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh của cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân, chi nhánh, 

văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương. 

22  Xuất bản 22  Cách thức thực hiện xuất bản 

và phát hành xuất bản phẩm 

điện tử không kinh doanh 

được thực hiện như thế nào?  

Đối với tài liệu điện tử dạng 

file PDF, thì cách tính phí 

thẩm định nội dung tài liệu 

để cấp phép như thế nào? 

- Cách thức thực hiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử 

không kinh doanh được thực thiện theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật 

Xuất bản. 

- Đối với tài liệu điện tử dạng file PDF, thì quy đổi sang trang quy 

chuẩn dạng in và thu phí thẩm định theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 “Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn”. 

 

23   23  Công báo, bản tin… có 

được cấp phép xuất bản tài 

liệu không kinh doanh theo 

quy định của Luật Xuất bản 

không? 

- Công báo, bản tin của UBND tỉnh, v.v , nếu là ấn phẩm định kỳ 

thuộc loại hình báo chí thì thực hiện theo quy định của Luật Báo chí. 
 

24   24  Muốn đăng ký xuất bản 

xuất bản phẩm điện tử thì 

nhà xuất bản cần có điều 

kiện gì? 

Để được xác nhận đăng ký xuất bản phẩm điện tử, Nhà xuất bản 

phải đăng ký hoạt động xuất bản điện tử với Cục Xuất bản, In và Phát 

hành và phải được cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm điện tử. 

Thủ tục đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành điện tử thực hiện 

theo quy định tại Điều 45 Luật Xuất bản; Điều 17 Nghị định số 

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; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP 

ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định 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; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 42/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất 

bản. 

25  Xuất bản 25  Trình tự, cách thức thực 

hiện việc đăng ký xuất bản 

1. Trình tự thực hiện: 

Theo quy định tại Điều 22 Luật Xuất bản; Điều 10 Nghị định số 

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 và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 thì trước khi xuất bản tác phẩm, tài liệu hoặc tái bản xuất 

bản phẩm, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) theo mẫu quy định. Nội 

dung đăng ký phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ 

của nhà xuất bản. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký 

xuất bản của nhà xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng 

ký xuất bản bằng văn bản, cấp số xác nhận đăng ký xuất bản từng tác 

phẩm, tài liệu hoặc xuất bản phẩm tái bản và cấp mã số sách tiêu chuẩn 

quốc tế (ISBN); trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ 

lý do. 

Trong quá trình xác nhận đăng ký, Cục Xuất bản, In và Phát hành 

có quyền yêu cầu nhà xuất bản thẩm định hoặc giải trình về tác phẩm, tài 

liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái bản để xác nhận đăng 

ký. 

Văn bản xác nhận đăng ký xuất bản là căn cứ để nhà xuất bản ra 

quyết định xuất bản và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 của năm xác 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nhận đăng ký. 

2. Cách thức thực hiện: 

   Hồ sơ đăng ký xuất bản bao gồm: 

-  Bản đăng ký, trong đó tóm tắt về đề tài, chủ đề và nội dung của 

từng tác phẩm, tài liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái bản, 

các thông tin khác. 

- Văn bản thẩm định nội dung đối với tác phẩm, tài liệu thuộc loại 

phải thẩm định. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

26  Xuất bản 26  Các đề tài đăng ký xuất bản 

bị từ chối trong những 

trường hợp nào?  

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 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, các trường hợp từ chối xác nhận đăng ký xuất bản trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Nội dung đăng ký xuất bản không phù hợp với tôn chỉ, mục 

đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản; 

b) Tác phẩm, tài liệu đăng ký xuất bản, xuất bản phẩm đăng ký tái 

bản có tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan; 

c) Tác phẩm, tài liệu, xuất bản phẩm trước đó đã bị Bộ Thông tin 

và Truyền thông từ chối xác nhận đăng ký hoặc cấm lưu hành, tịch thu, 

tiêu hủy hoặc do nhà xuất bản thu hồi, tiêu hủy; 

d) Tác phẩm, tài liệu và xuất bản phẩm liên kết xuất bản, tái bản 

của đối tác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong 

hoạt động xuất bản từ 02 (hai) lần trở lên trong thời gian 12 tháng, kể từ 

ngày bị xử phạt lần đầu hoặc đối tác liên kết không đủ điều kiện liên kết, 

không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất 

bản theo quy định; 

e) Nhà xuất bản không chấp hành biện pháp quản lý của cơ quan 

quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định của pháp luật; 

f) Các trường hợp khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định.  

 

27  Xuất bản 27  Theo quy định tại mẫu Đề 

án ban hành kèm theo 

Các quy định pháp luật về xuất bản điện tử hiện hành không quy 

định việc không cho thuê máy chủ. Trường hợp nhà xuất bản thuê máy 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

Thông tư 42/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Nhà xuất 

bản phải đáp ứng điều kiện 

về máy chủ. Nhà xuất bản 

thực hiện thuê máy chủ thì 

có được không? 

chủ phải cung cấp tài liệu chứng minh việc thuê này và phải đảm bảo các 

điều kiện về thiết bị, công nghệ theo quy định tại Mẫu Đề án ban hành 

kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

28   28  Nhà xuất bản không xây 

dựng website riêng mà thực 

hiện việc xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm điện tử 

trên website của cơ quan 

chủ quản thì có được 

không? 

Theo quy định tại mẫu Đề án ban hành kèm theo Thông tư 

42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông thì Nhà xuất bản thực hiện xuất bản xuất bản phẩm điện tử 

phải đứng tên là chủ thể đăng ký sử dụng tên miền Internet Việt Nam để 

thực hiện xuất bản điện tử trên Internet. 

 

 

29   29  Nhà xuất bản bị thất lạc hợp 

đồng chứng thư số thì phải 

làm như thế nào? 

 

Theo quy định tại mẫu Đề án ban hành kèm theo Thông tư 

42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2107 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông thì Nhà xuất bản chỉ cần cung cấp tài liệu chứng minh là có 

chứng thư số, không nhất thiết phải là hợp đồng. 

 

30   30  Thủ tục, hồ sơ xin cấp phép 

xuất bản tài liệu không kinh 

doanh? 

 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát 

hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông. 

 Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ quan, tổ chức đề nghị 

cấp phép 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 

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến. 

 2. Hồ sơ, gồm: 

 a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; 

 b) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có 

chứng thực một trong các loại giấy: Quyết định thành lập; giấy phép hoạt 

động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

 Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan 

Đảng, Nhà nước không bắt buộc phải nộp một trong các loại giấy quy 

định tại Điểm này. 

 c) 03 (ba) bản thảo tài liệu in trên giấy; trường hợp tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch 

tiếng Việt. 

 Đối với tài liệu để xuất bản điện tử phải có thiết bị lưu trữ dữ liệu 

chứa toàn bộ nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không cho phép sửa 

đổi; 

 Đối với tài liệu là kỷ yếu hội thảo, hội nghị, phải có ý kiến xác 

nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đứng tên tổ chức hội thảo, hội 

nghị; trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu ngành nghề, phải có ý kiến 

xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền 

quản lý ngành nghề. 

31  Xuất bản 31  Tài liệu không kinh doanh 

có phải nộp lưu chiểu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT, 

trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập được thực 

hiện như sau: 

a) Việc xác đinh biên tập viên thuộc trường hợp bị thu hồi chứng 

chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Xuất bản phải 

được Cục Xuất bản, In và Phát hành lập thành biên bản. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, Cục 

trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phải ra quyết định thu hồi chứng chỉ 

hành nghề biên tập. 

c) Kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, 

biên tập viên không được thực hiện biên tập bản thảo, đứng tên trên xuất 

bản phẩm và có trách nhiệm nộp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho Cục 

Xuất bản, In và Phát hành.  

 

32   32  Trình tự, thủ tục thu hồi 

chứng chỉ hành nghề biên 

tập? 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT, 

trình tự, thủ tục thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập được thực 

hiện như sau: 

a) Việc xác đinh biên tập viên thuộc trường hợp bị thu hồi chứng 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

 

 

 

chỉ hành nghề biên tập quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Xuất bản phải 

được Cục Xuất bản, In và Phát hành lập thành biên bản. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, Cục 

trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phải ra quyết định thu hồi chứng chỉ 

hành nghề biên tập. 

c) Kể từ ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, 

biên tập viên không được thực hiện biên tập bản thảo, đứng tên trên xuất 

bản phẩm và có trách nhiệm nộp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho Cục 

Xuất bản, In và Phát hành.  

33  Xuất bản 33  Trình tự, thủ tục cấp lại 

chứng chỉ hành nghề biên 

tập (đối với trường hợp biên 

tập viên bị thu hồi chứng 

chỉ hành nghề biên tập)? 

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT, 

Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (đối với trường hợp 

biên tập viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập) được thực hiện như 

sau (trừ trường hợp biên tập viên có chứng chỉ hành nghề biên tập bị kết 

án bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về các tội rất nghiêm 

trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các tội xâm phạm an ninh quốc gia): 

a) Sau 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi chứng chỉ hành nghề biên tập, 

biên tập viên được đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp lại chứng 

chỉ hành nghề biên tập. Hồ Sơ đề nghị được lập thành 01 bộ , gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập và sơ yếu lí 

lịch. 

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

sao có chứng thực các giấy tờ sau: Văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 

giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp 

vụ biên tập được cấp không quá 6 tháng trước ngày nộp đơn đề nghị cấp 

lại chứng chỉ hành nghề biên tập. 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất 

bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành 

nghề biên tập cho biên tập viên; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề 

biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

34   34  Trình tự, thủ tục cấp lại 

chứng chỉ hành nghề biên 

tập (đối với trường hợp bị 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT, 

Trình tự, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (đối với trường hợp 

bị mất hoặc hư hỏng) được thực hiện như sau: 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

mất hoặc hư hỏng)? 

 

a) Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị 

mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ 

hành nghề biên tập. Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập. 

 - Bản chính chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp bị hư 

hỏng, bản sao (nếu có) chứng chỉ trong trường hợp bị mất. 

 b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất 

bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành 

nghề biên tập cho biên tập viên; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề 

biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

35  Xuất bản 

 

 

 

 

 

35  Trong thời hạn bao lâu kể 

từ khi nhận được văn bản 

thẩm định Đề án hoạt động 

xuất bản xuất bản phẩm 

điện tử của Cục Xuất bản, 

In và Phát hành, nhà xuất 

bản phải triển khai thực 

hiện Đề án và đăng ký hoạt 

động xuất bản xuất bản 

phẩm điện tử? 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của 

Cục Xuất bản, In và Phát hành, nhà xuất bản phải triển khai thực hiện Đề 

án theo ý kiến thẩm định của Cục Xuất bản, In và Phát hành và có hồ sơ 

đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử gửi Cục Xuất bản, In 

và Phát hành (Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 

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)  

 

36   36  Hồ sơ đăng ký hoạt động 

xuất bản xuất bản phẩm 

điện tử gồm có những tài 

liệu gì và thực hiện theo 

mẫu nào? 

 

Hồ sơ đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử gồm có: 

Đơn đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử và bản sao văn 

bản đồng ý của Cục Xuất bản, In và Phát hành về Đề án hoạt động xuất 

bản xuất bản phẩm điện tử. 

Đơn đăng ký hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử thực hiện 

theo mẫu số 01 - Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-

BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Xuất bản và 

Nghị định số 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. 

 

37  Xuất bản 37  Sau khi nhà xuất bản gửi hồ 

sơ đăng ký hoạt động xuất 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hoạt 

động xuất bản xuất bản phẩm điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành có 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

bản xuất bản phẩm điện tử 

thì trong thời hạn bao lâu 

Cục Xuất bản, In và Phát 

hành sẽ kiểm tra việc triển 

khai Đề án và thực hiện xác 

nhận đăng ký hoạt động 

xuất bản xuất bản phẩm 

điện tử cho nhà xuất bản? 

trách nhiệm kiểm tra việc triển khai Đề án và có văn bản xác nhận đăng ký 

hoạt động xuất bản xuất bản phẩm điện tử; trường hợp không xác nhận 

đăng ký có văn bản trả lời nêu rõ lý do (Khoản 8, Điều 1 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)  

38   38  Theo quy định tại Điều 17 

Nghị định số 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, một 

trong những tiêu chuẩn về 

nhân lực kỹ thuật để điều 

hành, quản lý quá trình xuất 

bản xuất bản phẩm điện tử 

là “có phẩm chất chính trị, 

đạo đức tốt”. Trong hồ sơ 

Đề án gửi lên Cục Xuất 

bản, In và Phát hành, nhà 

xuất bản cần phải nộp tài 

liệu gì để chứng minh tiêu 

chuẩn này?  

Khoản 7, Điều 1 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 

đã bãi bỏ quy định “có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt” của nhân lực kỹ 

thuật điều hành, quản lý quá trình xuất bản xuất bản phẩm điện tử. 

 

 

39   39  Đối tượng nào được thành 

lập văn phòng đại diện tại 

Việt Nam? 

 

Theo Điều 8 Luật Xuất bản thì: Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức 

phát hành xuất bản phẩm nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp, tổ chức 

được thành lập tại nước ngoài hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực trong 

đó có xuất bản, phát hành xuất bản phẩm) được thành lập văn phòng đại 

diện tại Việt Nam sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy 

phép. 

 

40   40  Khi có thông tin đổi trong Theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện, trong thời 

hạn bao lâu thì Văn phòng 

đại diện nhà xuất bản nước 

ngoài tại Việt Nam phải cấp 

đổi lại Giấy phép? 

29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản: 

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi về người đứng đầu, 

tên gọi, nội dung hoạt động thì, văn phòng đại diện phải làm thủ tục đề 

nghị điều chỉnh bổ sung thông tin trong giấy phép. 

41  Xuất bản 41  Thời hạn cấp Giấy phép 

thành lập cho Văn phòng 

đại diện là bao lâu? 

 

Theo quy định tại Điều 1, 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:  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp 

không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet hoặc qua dịch vụ bưu 

chính nhưng không đúng mẫu hoặc không đủ thành phần theo quy định, 

trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) phải thông báo, hướng dẫn 

chi tiết cho nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm 

nước ngoài qua một trong các hình thức sau: điện thoại, thư điện tử hoặc 

fax.. 

 

42   42  Thời hạn xác nhận đăng ký 

xuất bản là bao lâu? 

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Xuất bản: Trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đăng ký xuất bản của nhà xuất 

bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản bằng văn 

bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

43  Lĩnh 

vực In  

43  Công ty chúng tôi kinh 

doanh đa ngành nghề trong 

đó có một xưởng sản xuất 

in (In các sản phẩm không 

phải xuất bản phẩm). 

Chúng tôi muốn hỏi Người 

quản lý trực tiếp và điều 

hành xưởng in của chúng 

Theo quy định Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in có quy định “Người 

đứng đầu cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là người đại diện theo pháp 

luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc quyết định bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở in, cơ 

sở dịch vụ photocopy là đơn vị sự nghiệp công lập.”. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

tôi có phải là người đứng 

đầu cơ sở in không? 

44  In 
 

 

 

 

 

 

 

 

44  Thành phần hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hoạt động in 

(In các sản phẩm không 

phải xuất bản phẩm) có quy 

định là cơ sở in phải có mặt 

bằng hợp pháp. Vậy chúng 

tôi muốn hỏi quy định thế 

nào là cơ sở in có mặt bằng 

hợp pháp? 

 

Tại mục 8 mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in ghi rõ các loại giấy tờ chứng minh về địa điểm, mặt bằng sản 

xuất để cụ thể hóa cho điều kiện mặt bằng hợp pháp như sau: “Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng 

minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số 

................ ngày…… tháng ..... năm ……. nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê 

của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy 

tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà 

xưởng.” 

 

45   45  Công ty chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in. 

Do sơ xuất chúng tôi đã làm 

mất giấy phép hoạt động in. 

Chúng tôi muốn hỏi quý cơ 

quan quản lý hồ sơ để được 

cấp lại giấy phép hoạt động 

in? 

 

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in có quy định “Hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép gồm có: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 

quy định” (mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in) đối với in 

các sản phẩm không phải xuất bản phẩm và Điều 14 Thông tư số 

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất 

bản đối với in xuất bản phẩm. 

 

46  In 
 

 

 

 

 

46  Công ty chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in. 

Nay chúng tôi chuyển địa 

điểm xưởng sản xuất. Vậy 

chúng tôi phải thực hiện thủ 

tục gì? 

 

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in có quy định “Hồ sơ đề 

nghị cấp lại giấy phép gồm có: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 

quy định; các giấy tờ chứng minh sự thay đổi địa điểm xưởng sản xuất” 

(mẫu số 02 phụ lục kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in). 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

47   47  Công ty in chúng tôi sản 

xuất sách hướng dẫn sử 

dụng máy móc, thiết bị. 

Vậy Quý cơ quan quản lý 

nhà nước cho hỏi Công ty 

chúng tôi có phải có giấy 

phép hoạt động in không? 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in thì Công ty của anh chị thuộc đối tượng phải 

đăng ký hoạt động in. 

 

48   48  Quý cơ quan cho chúng tôi 

hỏi cơ sở in như thế nào thì 

chỉ cần đăng ký hoạt động 

in và thủ tục đăng ký hoạt 

động in cần những giấy tờ 

gì? 

 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, Khoản 7 Điều 1 Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in thì Công ty in các sản phẩm như: Mẫu, biểu 

mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Bao bì, nhãn hàng hóa; Tài 

liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân; Các sản phẩm in khác thì phải đăng ký 

hoạt động in với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.  

Thủ tục đăng ký: cơ sở in gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở 

in theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in (Mẫu 

11 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 

của Chính phủ quy định về hoạt động in) 

 

49  In 49  Công ty chúng tôi đã đăng 

ký hoạt động in, nay chúng 

tôi có thay đổi về người 

đứng đầu cơ sở in. Vậy quý 

cơ quan cho chúng tôi hỏi 

Công ty chúng tôi có cần 

đăng ký lại hoạt động in 

không? 

 

Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in 

quy định “Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi 

về thông tin đã được xác nhận đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) 

tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định. (Mẫu 12 phụ lục 

kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014  quy 

định về hoạt động in) 

 

50   50  Công ty chúng tôi đã đăng 

ký hoạt động in, nay chúng 

Điều 14 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 

phủ quy định về hoạt động in và Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

tôi chuyển địa điểm công 

ty. Vậy quý cơ quan cho 

chúng tôi hỏi Công ty 

chúng tôi có cần đăng ký lại 

hoạt động in không? 

 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in 

quy định  

“Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi về 

thông tin đã được xác nhận đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) tờ 

khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định”. (Mẫu 12 phụ lục kèm 

theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014  quy định 

về hoạt động in) 

51  In 51  Công ty chúng tôi có nhu 

cầu nhập máy in lưới (lụa) 

về để in trên vải. Chúng tôi 

muốn hỏi máy in trên làm 

thủ tục nhập khẩu có phải 

có giấy phép không và máy 

trên khi nhập khẩu có quy 

định hạn chế về độ tuổi 

không? 

Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-Cp ngày 15/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ 

Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm, việc 

nhập khẩu “Máy in lưới (lụa)” không thuộc trường hợp phải có giấy phép 

nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như không có quy 

định giới hạn về năm sản xuất (tuổi) máy khi nhập khẩu. 

 

52   52  Quý cơ quan cho tôi hỏi, cá 

nhân tôi muốn nhập khẩu 

máy in flexo về để phục vụ 

công tác nghiên cứu có 

được không? 

 

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt 

động in quy định cá nhân được phép nhập khẩu thiết bị in về phục vụ mục 

đích cá nhân và thiết bị in chỉ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh khi có 

đủ các điều kiện hoạt động in theo quy định của pháp luật. 

 

53   53  Chúng tôi là công ty có vốn 

đầu tư nước ngoài, Công ty 

chúng tôi muốn hỏi quý cơ 

quan quản lý nhà nước về 

hoạt động in công ty chúng 

tôi có được phép in xuất 

bản phẩm hay không? 

Tại điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 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 quy định “Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm khi Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam”. 

 

54   54  Xin hỏi quý cơ quan quản Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Xuất bản và  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

lý nhà nước về hoạt động 

in, để được cấp giấy phép 

hoạt động in xuất bản phẩm 

thì người đứng đầu cơ sở in 

phải đáp ứng những điều 

kiện gì? 

 

Điểm a Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 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 quy định “Người đứng đầu cơ sở in phải là công dân Việt Nam, 

thường trú tại Việt Nam; là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một 

trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập của cơ 

quan có thẩm quyền; văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp cho 

người đứng đầu phải là bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng 

về in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động 

in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp”. 

55  In 55  Công ty chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm. Nay chúng 

tôi đã làm mất giấy phép. 

Chúng tôi muốn hỏi quý cơ 

quan quản lý nhà nước về 

hoạt động in hồ sơ để được 

cấp lại giấy phép hoạt động 

in? 

 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012 quy 

định “Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường 

hợp bị mất”. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

gồm có: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu quy định” (mẫu số 02 - 

Phụ lục II Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật xuất bản). 

 

56   56  Công ty chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm. Nay chúng 

tôi đã làm hỏng giấy phép. 

Chúng tôi muốn hỏi hồ sơ 

để được cấp lại giấy phép 

hoạt động in? 

 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012 quy 

định “Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường 

hợp bị hư hỏng”. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm gồm có: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu quy định” (mẫu số 

02 - Phụ lục II Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật xuất bản).  

 

57  In 57  Công ty chúng tôi có thay 

đổi về tên gọi của công ty. 

Vậy cho chúng tôi hỏi 

Tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012 quy định “trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, 

địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập thì cơ sở in phải làm 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

chúng tôi có cần phải xin 

giấy phép hoạt động in mới 

không (chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in 

rồi)? Thủ tục đề nghị cấp 

giấy phép hoạt động in thế 

nào? 

 

thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm”.  

Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được quy 

định chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 

58   58  Công ty chúng tôi chuyển 

địa điểm xưởng sản xuất 

của công ty. Vậy cho chúng 

tôi hỏi chúng tôi có cần 

phải xin lại giấy phép hoạt 

động in mới không (chúng 

tôi đã được cấp giấy phép 

hoạt động in rồi)? Thủ tục  

như thế nào? 

 

Tại Khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản năm 2012 quy định “trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, 

địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập thì cơ sở in phải làm 

thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm”.  

Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được quy 

định chi tiết tại Điều 15 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 

29/12/2014 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 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 

 

59   59  Đề nghị quý cơ quan quản 

lý nhà nước về hoạt động in 

cho biết các điều kiện để 

doanh nghiệp hoạt động in 

nhận chế bản, in và gia 

công sau in xuất bản phẩm 

cho nước ngoài? 

 

Theo quy định tại Điều 34 Luật xuất bản năm 2012, cơ sở in chỉ 

được nhận chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm cho nước ngoài 

có nội dung không vi phạm Khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản  thì cơ sở in 

phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

- Có giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Bản 

chính) cấp cho sản phẩm nhận in gia công. 

- Có bản mẫu xuất bản phẩm có đóng dấu của cơ quan cấp giấy 

phép (Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở TT&TT) (Bản chính). 

 

60  In 

 

 

 

 

60  Thủ tục để được cấp giấy 

phép in gia công xuất bản 

phẩm cho nước ngoài bao 

gồm những giấy tờ gì? 

 

Tại Khoản 3 Điều 34 Luật Xuất bản năm 2012 quy định: Hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài theo mẫu quy định (mẫu số 05 - Phụ lục II Thông tư số 

23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất 

bản) 

b) Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in; 

c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; 

d) Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài 

thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt; 

đ) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc 

giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt. 

61   61  Cho chúng tôi hỏi, khi hoạt 

động kinh doanh cơ sở 

photocopy có cần phải có 

giấy phép không? Cơ quan 

nào cấp giấy phép hoạt 

động photocopy? 

Tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 quy định về hoạt động in quy định “Chậm nhất 10 ngày trước 

khi hoạt động, cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện”. 

 

62  In 62  Cơ sở kinh doanh dịch vụ 

photocopy khi thay đổi địa 

điểm cửa hàng có cần phải 

khai báo lại không?  

 

Tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 quy định về hoạt động in quy định “Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở 

dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin theo mẫu quy định” 

(Mẫu 14 phụ lục kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 

về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014  quy định về hoạt động in). 

 

63   63  Cho chúng tôi hỏi máy 

photocopy màu phải làm 

thủ tục gì để được kinh 

doanh?  

 

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in thì máy 

photocopy màu được phép kinh doanh nhưng phải đăng ký trước khi sử 

dụng. 

 

64   64  Cho chúng tôi hỏi cơ quan 

nào làm thủ tục đăng ký sử 

dụng máy in có chức năng 

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in: tổ chức, cá 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

photocopy màu? 

 

nhân phải gửi hồ sơ đăng ký sử dụng máy in có chức năng photocopy màu  

qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát 

hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

65   65  Máy photocopy màu khi 

bán cho cơ sở kinh doanh 

khác có phải làm thủ tục gì 

không? 

 

Theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in quy định Tổ 

chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu đã đăng ký khi chuyển 

nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã xác 

nhận đăng ký máy đó để làm thủ tục chuyển nhượng.  

 

66  In 66  Máy in có chức năng 

photocopy màu khi chuyển 

nhượng có phải làm thủ tục 

không? Thủ tục như thế 

nào? 

 

Quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in quy định Tổ chức, cá nhân 

sử dụng máy in có chức năng photocopy màu đã đăng ký khi chuyển 

nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã xác 

nhận đăng ký máy đó để làm thủ tục chuyển nhượng. Hồ sở chuyển 

nhượng theo mẫu 06 phụ lục kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in). 

 

67   67  Công ty chúng tôi có nhu 

cầu nhập máy dao (cắt) giấy 

tự động về để cắt thùng 

carton. Chúng tôi muốn hỏi 

máy trên làm thủ tục nhập 

khẩu có phải có giấy phép 

không và máy trên khi nhập 

khẩu có quy định hạn chế 

về độ tuổi không? 

 

Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-Cp ngày 15/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương và Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ 

Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm, việc 

nhập khẩu “Máy dao (cắt) giấy tự động” không thuộc trường hợp phải có 

giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như không 

có quy định giới hạn về năm sản xuất (tuổi) máy khi nhập khẩu. 

 

68   68  Công ty chúng tôi có nhu 

cầu nhập máy in laser 4 

màu dùng cho văn phòng. 

Chúng tôi muốn hỏi máy 

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in và Thông tư số 

22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

trên làm thủ tục nhập khẩu 

có phải có giấy phép nhập 

khẩu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông không? 

Truyền thông về ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong 

lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm, việc nhập khẩu “máy in laser 4 

màu” chỉ phải có giấy phép nhập khẩu khi máy có tốc độ in trên 60 tờ/phút 

(khổ A4) hoặc khổ in trên A3. 

69  In 69  Công ty chúng tôi kinh 

doanh đa ngành nghề trong 

đó có một xưởng sản xuất 

in (có in xuất bản phẩm). 

Chúng tôi muốn hỏi quy 

định thế nào thì được gọi là 

người đứng đầu cơ sở in? 

Theo quy định Khoản 2 Điều 13 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 có quy định “Đối với người đứng đầu cơ sở in xuất 

bản phẩm: Là người đại diện theo pháp luật được ghi tại một trong các 

loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập của cơ quan có thẩm 

quyền”. 

 

70   70  Công ty chúng tôi hoạt 

động in xuất bản phẩm và 

in báo chí, tem chống giả 

thì có phải xin thành 2 giấy 

phép hoạt động in không 

(quy định tại Luật Xuất bản 

và Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP)? 

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 1 Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in 

thì khi công ty xin cấp giấy phép in xuất bản, đồng thời xin cấp giấy phép 

in báo chí, tem chống giả thì được cấp chung trên một giấy phép. 

 

71   71  Việc nhập khẩu thiết bị in 

hiện nay có 2 văn bản điều 

chỉnh là Thông tư số 

22/2018/TT-BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Quyết định 

số 18/2019/QĐ-TTg của 

Thủ tưởng Chính phủ. 

Chúng tôi xin hỏi phải thực 

hiện theo văn bản nào? 

Những thiết bị in nhập khẩu có trong danh mục tại Thông tư số 

22/2018/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì thực 

hiện theo quy định của Thông tư này. Các thiết bị in khác không quy định 

trong Thông tư này thì thực hiện theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg của 

Thủ tưởng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 

72   72  Theo quy định tại Thông tư 

số 41/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016 có quy 

Công ty thực hiện theo Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (những máy in 

ban hành tại danh mục của Thông tư này không quy định tuổi thiết bị khi 
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định về tuổi thiết bị in khi 

nhập khẩu, nhưng quy định 

tại Thông tư số 

22/2018/TT-BTTTT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông thì không thấy quy 

định này. Xin hỏi chúng tôi 

phải thực hiện theo quy 

định nào? 

nhập khẩu) 

Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã hết hiệu lực. 

73  In 73  Việc chuyển nhượng (bán, 

mua) máy in trong nước có 

phải làm thủ tục gì với cơ 

quan quản lý nhà nước 

không? 

Theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 

quy định về hoạt động in; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 

về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP thì việc 

chuyển nhượng (mua, bán) máy in trong nước không có quy định về thủ tục 

hành chính (Trừ máy photocopy mày, máy in có chức năng photocopy màu). 

 

74   74  Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 đã bỏ 

quy định về người đứng đầu 

cơ sở in phải có văn bằng, 

chứng chỉ chuyên ngành in 

trở lên hoặc giấy chứng 

nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý in do Bộ Thông tin 

và Truyền thông cấp. Vậy 

xin hỏi, công ty chúng tôi 

muốn xin cấp giấy phép 

hoạt động in xuất bản 

phẩm, báo chí, tem chống 

giả thì phải làm thế nào? 

Đối với hoạt động in báo chí, tem chống giả thì Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 thì đã bãi bỏ quy định này. 

Riêng đối với hoạt động in xuất bản phẩm thì người đứng đầu cơ sở 

in vẫn phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên ngành in trở lên hoặc giấy 

chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp (Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ) 

Như vậy, nếu công ty đề nghị cấp phép hoạt động in cho cả 3 nội 

dung “xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả” thì phải đáp ứng điều kiện 

trên đối với in xuất bản phẩm. 

 



28 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

75   75  Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 đã bỏ 

quy định về giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an ninh 

trật tự trong hồ sơ cấp giấy 

phép hoạt động in. Vậy xin 

hỏi, công ty chúng tôi muốn 

xin cấp giấy phép hoạt động 

in xuất bản phẩm, báo chí, 

tem chống giả thì phải làm 

thế nào? 

Đối với hoạt động in báo chí, tem chống giả thì Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 thì đã bãi bỏ quy định này. 

Riêng đối với hoạt động in xuất bản phẩm thì “Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an ninh trật tự” vẫn phải có (Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định 

số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ) 

Như vậy, nếu công ty đề nghị cấp phép hoạt động in cho cả 3 nội 

dung “xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả” thì phải đáp ứng điều kiện 

trên đối với in xuất bản phẩm. 

 

76  In 76  Nghị định số 25/2018/NĐ-

CP ngày 28/02/2018 về sửa 

đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-

CP ngày 19/6/2014 đã bỏ 

quy định về giấy tờ thể hiện 

việc đáp ứng đủ điều kiện 

về bảo vệ môi trường. Vậy 

xin hỏi, công ty chúng tôi 

muốn xin cấp giấy phép 

hoạt động in xuất bản 

phẩm, báo chí, tem chống 

giả thì phải làm thế nào? 

Đối với hoạt động in báo chí, tem chống giả thì Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 thì đã bãi bỏ quy định này. 

Riêng đối với hoạt động in xuất bản phẩm thì “giấy tờ thể hiện việc 

đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường” vẫn phải có (Luật Xuất bản 

năm 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính 

phủ) 

Như vậy, nếu công ty đề nghị cấp phép hoạt động in cho cả 3 nội 

dung “xuất bản phẩm, báo chí, tem chống giả” thì phải đáp ứng điều kiện 

trên đối với in xuất bản phẩm. 

 

77   77  Công ty chúng tôi đã được 

cấp giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm nhiều năm, 

nay muốn bán cả công ty 

cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ thì việc in xuất bản 

phẩm chỉ được cấp phép khi có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

Như vậy,  khi chuyển đổi sang công ty có yếu tố nước ngoài thì không 

được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm. 
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Xin hỏi thủ tục như thế 

nào? 

78   78  Công ty chúng tôi liên 

doanh với nhà đầu tư nước 

ngoài, nhưng người đứng 

đầu cơ sở in là công dân 

Việt Nam. Vậy xin hỏi, 

chúng tôi có được hoạt 

động in xuất bản phẩm 

không? Nếu được thì phải 

làm những thủ tục gì? 

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ thì việc in xuất bản 

phẩm chỉ được cấp phép khi có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam. 

Như vậy,  các công ty mà có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì 

không được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm. 

 

79  Lĩnh vực 

phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

 

 

 

 

79  Đề nghị cho biết trường hợp 

nào thì đăng ký hoạt động 

phát hành tại Cục Xuất bản, 

In và Phát hành hoặc Sở 

Thông tin và Truyền thông? 

Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ 

quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cụ thể như sau: 

- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương trở lên đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.  

(Khoản 1, Điều 37 Luật Xuất bản) 

 

80   80  Điều kiện hoạt động đối với 

cơ sở phát hành xuất bản 

phẩm?  

 

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

quy định như sau: 

 1. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập: 

- 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; 

- 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; 

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm. 
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2. Đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh: 

- Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam; 

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm. 

(Quy định tại Điều 36 Luật Xuất bản) 

81   81  Tổ chức, cá nhân khi nhập 

khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh phải thực hiện 

theo quy định nào?  

 

Trước khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 

quy định và thực hiện như sau: 

 - Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại 

thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội; 

 - Cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài 

gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa 

khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định; 

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu quy định. (Quy 

định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Xuất bản) 

 

82  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

82  Các trường hợp nào khi 

nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh không 

phải đề nghị cấp giấy phép? 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập 

khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định 

của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản 

phẩm sau đây: 

- Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức; 

- Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan  tổ chức, gia đình, cá nhân 

để sử dụng riêng; 

- Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của 

người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân; 

- Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu 

điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế 

theo quy định của pháp luật. (Quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Xuất 
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bản) 

83  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

83  Những loại xuất bản phẩm 

nào không phải thực hiện 

thủ tục nhập khẩu? 

 

  Theo quy định tờ đơn, có hoặc không gấp thuộc thể loại khoa 

học, kỹ thuật, ví dụ: hướng dẫn sử dụng thiết bị, hàng hóa, sản phẩm; Các 

ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm 

tương tự thuộc thể loại khoa học - kỹ thuật, ví dụ: hướng dẫn sử dụng 

hàng hóa, thiết bị, sản phẩm không phải thực hiện thủ tục nhập khẩu.  

 (Quy định tại Phụ lục II Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). 

 

84   84  Hồ sơ đăng ký nhập khẩu 

xuất bản phẩm để kinh 

doanh của cơ sở nhập khẩu 

xuất bản phẩm bao gồm 

những gì, quy định cụ thể 

tại văn bản nào?  

   1. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh của 

Cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm gồm:  

- Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm; 

- 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu. 

   2. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh nộp 

trực tiếp, hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát 

hành. 

   Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, 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 Cục Xuất bản, 

In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

   3. Trường hợp có sự thay đổi thông tin trong danh mục xuất bản 

phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, cơ sở kinh doanh nhập khẩu 

xuất bản phẩm phải có văn bản báo cáo về nội dung thông tin thay đổi, 

đồng thời đăng ký những thông tin mới (nếu có) với Cục Xuất bản, In và 

Phát hành để xác nhận đăng ký bổ sung” (Quy định tại Điều 20, Thông tư 

số: 23/2014/TT-BTTTT)  

 

85  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

85  Trong trường hợp nào Cơ 

quan quản lý nhà nước về 

xuất bản không cấp giấy 

phép triển lãm, hội chợ 

hoặc đưa ra khỏi danh mục 

xuất bản phẩm để triển lãm, 

   Cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản không cấp giấy phép triển 

lãm, hội chợ hoặc đưa ra khỏi danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội 

chợ cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau: 

 1. Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ có dấu hiệu vi phạm quy 

định tại Điều 10 của Luật Xuất bản. 

 2. Xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ không có nguồn gốc hợp 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

hội chợ cho các tổ chức, cá 

nhân?  

pháp. 

 3. Xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm 

lưu hành, tiêu hủy. 

       (Quy định tại Khoản 6 Điều 44 Luật Xuất bản). 

86   86  Hồ sơ và thẩm quyền cấp 

giấy phép tổ chức triển lãm, 

hội chợ xuất bản phẩm 

được quy định cụ thể như 

thế nào?  

1. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản 

phẩm được quy định cụ thể như sau:  

- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ quan, tổ 

chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, 

đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương. 

2. Hồ sơ bao gồm:  

- Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, 

địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ; 

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy 

định. 

(Quy định tại Khoản 2, 3 Điều 44 Luật Xuất bản) 

 

87   87  Điều kiện hoạt động kinh 

doanh nhập khẩu xuất bản 

phẩm của doanh nghiệp 

phát hành xuất bản phẩm? 

Cơ sở kinh doanh muốn hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh phải có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập 

khẩu xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

Điều kiện bao gồm:  

- Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định 

của pháp luật; 

- Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải thường trú 

tại Việt Nam, có văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành cấp hoặc giấy 

chứng nhận bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; 

- Có đội ngũ nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách trong 

trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách. 

(Quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Xuất bản) 

 

88  Phát 88  Bộ Thông tin và Truyền Trường hợp phát hiện nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu có dấu  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

hành 

xuất bản 

phẩm 

thông có thể từ chối xác 

nhận đăng ký nhập khẩu 

xuất bản phẩm để kinh 

doanh trong trường hợp 

nào?  

hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền 

từ chối xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm hoặc yêu cầu thẩm 

định nội dung xuất bản phẩm đó trước khi xác nhận đăng ký nhập khẩu.  

(Quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Xuất bản) 

89   89  Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đã đăng ký hoạt động phát 

hành xuất bản phẩm tại Cục 

Xuất bản, In và Phát hành 

hoặc Sở Thông tin và 

Truyền thông nếu thực hiện 

phát hành xuất bản phẩm 

điện tử có cần phải đăng ký 

hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm điện tử hay 

không? Quy định cụ thể tại 

điều khoản nào? 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm tại Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền 

thông nếu thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử cần đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lý nhà nước về 

hoạt động xuất bản.  

(Quy định tại mục d, khoản 2, Điều 45 Luật Xuất bản) 

 

90   90  Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thực hiện phát hành xuất 

bản phẩm điện tử cần tuân 

thủ theo điều kiện nào, quy 

định cụ thể ? 

 

 

 

 

 

   Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất bản phẩm 

điện tử cần tuân thủ theo điều kiện sau: 

1.Có năng lực về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật để điều 

hành và quản lý quá trình phát hành xuất bản phẩm điện tử; 

2. Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý 

nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung 

xuất bản phẩm; 

3.Có tên miền Internet Việt Nam theo quy định của pháp luật để 

thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet; 

4. Có đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ 

quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản. (Quy định tại khoản 2, Điều 

45 Luật Xuất bản) 

 

91  Phát 

hành 

xuất bản 

91  Điều kiện thành lập của văn 

phòng đại diện tại Việt 

Nam của nhà xuất bản nước 

Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của 

tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được thành lập khi:  

Nhà xuất bản, tổ chức phát hành xuất bản phẩm đang hoạt động 
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Sự kiện 

đời sống 

phẩm ngoài, của tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước 

ngoài? 

hợp pháp tại nước ngoài; 

Nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng đại diện 

phải thường trú tại Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định 

của pháp luật, có trình độ đại học trở lên, không trong thời gian bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành bản án có hiệu lực pháp luật của 

tòa án; 

Có địa điểm làm trụ sở văn phòng đại diện. 

( Quy định tại Điều 6, Nghị định 195/2013/NĐ-CP) 

92   92  Giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện tại Việt 

Nam của nhà xuất bản nước 

ngoài, của tổ chức phát 

hành xuất bản phẩm nước 

ngoài có thời hạn bao lâu? 

Khi nào cần gia hạn Giấy 

phép? 

    Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thời hạn 05 năm, kể 

từ ngày cấp và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm. 

Giấy phép được gia hạn và thủ tục thực hiện như sau:   

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bị mất, bị hư hỏng giấy phép, 

nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài 

phải có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép. Hồ sơ gửi Bộ Thông tin và 

Truyền thông gồm đơn đề nghị cấp lại giấy phép và bản sao giấy phép 

(nếu có) hoặc giấy phép bị hư hỏng; 

- Ít nhất 30 ngày, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản nước 

ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được đề nghị gia hạn 

giấy phép thành lập văn phòng đại diện. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép 

gửi Bộ Thông tin và Truyền thông gồm đơn đề nghị gia hạn giấy phép và 

giấy phép đã được cấp; 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin 

và Truyền thông phải cấp lại, gia hạn giấy phép; trường hợp không cấp lại, 

gia hạn giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

(Quy định tại Khoản 2, Điều 7, Số: 195/2013/NĐ-CP) 

 

93  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

 

93  Việc thẩm định nội dung 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật Việt Nam được 

thực hiện như thế nào?  

 

Việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm không kinh doanh có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam được thực hiện như sau: 

1. Cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu thành lập hội đồng thẩm định 

đối với từng xuất bản phẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được 

xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định. Thành phần gồm các chuyên gia 

có đủ trình độ để thẩm định; 

2. Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 09 
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Sự kiện 

đời sống 

ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập; 

3. Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản, trong đó, xác 

định, rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 (Quy định tại Khoản 6 Điều 41 Luật Xuất bản) 

94  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

94  Trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khi có xuất 

bản phẩm tham gia triển 

lãm, hội chợ? 

   Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức triển lãm, 

hội chợ xuất bản phẩm có trách nhiệm: 

   1.Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép; 

   2. Kiểm tra, thẩm định nội dung xuất bản phẩm trước khi trưng 

bày, giới thiệu, phát hành tại triển lãm, hội chợ; 

   3. Không được đưa vào triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm có nội 

dung quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này; xuất bản phẩm đã bị 

đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc xuất bản 

phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp; 

   4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm 

đưa vào triển lãm, hội chợ và hoạt động tổ chức triển lãm, hội chợ xuất 

bản phẩm.  

(Quy định tại khoản 5, Điều 44 Luật Xuất bản) 

 

95   95  Việc thẩm định nội dung 

xuất bản phẩm nhập khẩu 

để kinh doanh do cơ quan 

nào chịu trách nhiệm, khi 

phát hiện xuất bản phẩm 

nhập khẩu có nội dung vi 

phạm Điều 10 Luật Xuất 

bản, người đứng đầu cơ sở 

nhập khẩu cần có trách 

nhiệm như thế nào? 

Đối với cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm, người đứng đầu phải tổ 

chức thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trước khi phát hành và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất bản phẩm nhập khẩu. 

 Khi phát hiện XBP nhập khẩu có nội dung vi phạm Điều 10 Luật 

Xuất bản, người đứng đầu cơ sở nhập khẩu cần: “Dừng việc phát hành, 

nhập khẩu xuất bản phẩm và báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

trong trường hợp phát hiện xuất bản phẩm có nội dung quy định tại khoản 

1 Điều 10 của Luật này.” 

( Quy định tại Khoản 5, 6 Điều 40 Luật Xuất bản)  

 

96   96  Xuất bản phẩm đã được 

xuất bản, in, phát hành hợp 

pháp nếu được phát hành 

trên phương tiện điện tử tổ 

 Tổ chức, cá nhân phát hành các xuất bản phẩm trên các phương 

tiện điện tử từ các Xuất bản phẩm đã được xuất bản, in, phát hành hợp 

pháp cần có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. (Quy định tại khoản 3, Điều 46 
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Sự kiện 

đời sống 

chức, cá nhân phát hành cần 

tuân thủ quy định như thế 

nào? 

Luật Xuất bản) 

97  Phát 

hành 

xuất bản 

phẩm 

97  Doanh nghiệp 100% vốn 

nước ngoài có được đăng 

ký hoạt động phát hành 

XBP tại Việt Nam? 

Người đứng đầu doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là người 

nước ngoài, không thường trú tại Việt Nam thì không đủ điều kiện Đăng 

ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Quy định tại mục a, Khoản 3, 

Điều 36 Luật Xuất bản). 

 

98   98  Tổ chức, cá nhân cần nộp 

bao nhiêu bản xuất bản 

phẩm nhập khẩu không 

kinh doanh để cơ quan quản 

lý nhà nước tiến hành thẩm 

định nội dung? 

 

 

Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam thì cơ quan quản lý nhà nước về hoạt 

động xuất bản có quyền từ chối cấp giấy phép nhập khẩu hoặc yêu cầu cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cung cấp một bản 

xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết 

định cấp giấy phép nhập khẩu. 

Tổ chức, cá nhân cần cung cấp 01 bản của 01 tên xuất bản phẩm 

theo danh mục cấp phép để Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Xuất 

bản, In và Phát hành thẩm định nội dung. (Quy định tại Khoản 5, Điều 41 

Luật Xuất bản) 

 

99   99  Một số xuất bản phẩm là tờ 

rời, tờ gấp khi nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh có thể tiến hành thẩm 

định bằng hình thức gửi 

hình ảnh (scan) qua email? 

Luật Xuất bản không quy định việc thẩm định nội dung xuất bản 

phẩm bằng cách gửi hình ảnh của xuất bản phẩm qua email.  

 

 

100   100  Khi đăng ký danh mục nhập 

khẩu xuất bản phẩm để kinh 

doanh và đề nghị cấp giấy 

phép nhập khẩu không kinh 

doanh, tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân nhập khẩu 

có phải nộp phí hoặc lệ phí 

không?  

Doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; tổ chức, cá 

nhân nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh khi thực hiện thủ tục 

nhập khẩu cần phải đóng lệ phí. (Quy định tại Khoản 2, 3 Điều 4 Thông tư 

số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính, mức 

đóng lệ phí là 50.000 đồng/hồ sơ.) 

 

101  Phát 101  Một ấn phẩm như thế nào Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa,  
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hành 

xuất bản 

phẩm 

được coi là xuất bản phẩm? 

Khái niệm này được quy 

định tại đâu, cụ thể? 

xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật 

được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp 

giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm 

thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây: 

a) Sách in; 

b) Sách chữ nổi; 

c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; 

d) Các loại lịch; 

đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho 

sách. 

102   102  Xuất bản phẩm là Tài liệu 

phục vụ hội thảo, hội nghị 

quốc tế tại Việt Nam đã 

được cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam cho 

phép tổ chức sau khi sử 

dụng xong thì xử lý như thế 

nào? 

Xuất bản phẩm là Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại 

Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức 

sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển giao cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật Xuất bản 

(Quy định tại khoản 3, Điều 42 Luật Xuất bản) 

 

2.Cục An toàn thông tin 17 17  
103   1 Những hình thức tiếp nhận 

hồ sơ 

 

Theo khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng đến Bộ Thông tin và Truyền thông bằng một trong các hình thức 

sau:  

a) Nộp trực tiếp đến đến đơn vị tiếp nhận hồ sơ.  

b) Nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính.  

c) Nộp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 

104   2 Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp? 

 

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng, trực tiếp hoặc qua đường bưu 

chính đến Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.  Địa 

chỉ: Tầng 8, Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, 

 

https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
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đời sống 

Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại, doanh nghiệp có 

thể triển khai nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ URL:  

https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx 

105   3 Thời gian doanh nghiệp 

được xử lý cấp Giấy phép? 

 

Đối với Cấp Giấy phép KD: Theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 10, 

Nghị định 108/2016/NĐ-CP thì không vượt quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với cấp Giấy phép NK: Theo quy định 

tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT thì trong thời hạn 07 

(bảy) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Cục An toàn thông tin thẩm 

định, hoàn thiện và trình hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu cho Bộ Thông tin 

& Truyền thông. 

 

106   4 Các phương thức nộp phí/lệ 

phí như thế nào? 

 

Để hoàn thành quy trình cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức nộp phí/ 

lệ phí theo 2 hình thức sau:   

1. Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Cục An toàn thông tin, tầng 8, số 115 

Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đề nghị đại 

diện của người nộp phí mang theo giấy giới thiệu, căn cước công dân hoặc 

chứng minh nhân dân.  

2. Nộp qua tài khoản: - Tên tài khoản: Cục An toàn thông tin. - Số tài 

khoản: 3511.0.1120976.00000, mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà 

Nội.  

Nội dung nộp cần ghi rõ thông tin người nộp phí và thông tin về phí phải 

nộp. 

 

107   5 Thành phần và số lượng hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch 

vụ an toàn thông tin mạng 

cần chuẩn bị là gì? 

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật An toàn thông tin mạng về Hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng:  

 Thành phần hồ sơ gồm có:  

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng sẽ kinh doanh;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;  

 

https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
https://dvc.mic.gov.vn/Pages/dvc/dsdichvucong.aspx
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- Bản thuyết minh hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm phù hợp với quy 

định của pháp luật;  

- Phương án kinh doanh gồm phạm vi, đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ;  

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về an toàn thông tin của 

đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật;  

- Phiếu lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật và đội ngũ quản 

lý, điều hành, kỹ thuật;  

- Phương án kỹ thuật;  

- Phương án bảo mật thông tin khách hàng trong quá trình cung cấp dịch 

vụ. b. Số lượng hồ sơ:  

- 01 bộ hồ sơ gốc (có đầy đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, các 

tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 từ văn bản trở lên phải có dấu 

giáp lai);  

- 04 bộ hồ sơ bản sao hợp lệ (không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu 

chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ 

sơ). 

108   6 Số lượng hồ sơ cần có trong 

trường hợp cấp phép kinh 

doanh cho cả dịch vụ kiểm 

tra, đánh giá ATTT và dịch 

vụ bảo mật thông tin không 

sử dụng mật mã? 

Thực hiện gửi hồ sơ theo thành phần và số lượng đã quy định tại khoản 3 

Điều 43 Luật An toàn thông tin mạng về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, và lưu ý:   

Mỗi dịch vụ đăng ký đều cần có 01 bộ Phương án kỹ thuật, cụ thể:  

- Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin: 01 bộ ;  

- Dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự: 1 bộ. 

 

109   7 Thành phần và số lượng hồ 

sơ phép kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ ATTTM (trừ 

trường hợp cấp phép kinh 

doanh dịch vụ kiểm tra, 

đánh giá ATTT hoặc dịch 

vụ bảo mật thông tin không 

sử dụng mật mã dân sự) cần 

chuẩn bị là gì?  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật An toàn thông tin mạng về Hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng.  

a) Thành phần hồ sơ gồm có:  

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông 

tin mạng, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng sẽ kinh doanh;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương; 
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  - Bản thuyết minh hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm phù hợp với quy 

định của pháp luật;  

- Phương án kinh doanh gồm phạm vi, đối tượng cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ;  

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn về an toàn thông tin của 

đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật.  

b) Số lượng hồ sơ:  

- 01 bộ hồ sơ gốc (có đầy đủ chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, các 

tài liệu do doanh nghiệp lập nếu có từ 02 từ văn bản trở lên phải có dấu 

giáp lai);  

- 04 bộ hồ sơ bản sao hợp lệ (không yêu cầu phải có dấu xác nhận, dấu 

chứng thực bản sao nhưng phải có dấu giáp lai của doanh nghiệp nộp hồ 

sơ). 

110   8 Trong trường hợp nào thì 

doanh nghiệp cần sửa đổi, 

bổ sung Giấy phép kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng? 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật an toàn thông tin mạng việc sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng trong các trường hợp sau đây:  

- Thay đổi tên doanh nghiệp;  

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật;  

- Thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng mà mình 

cung cấp. 

 

111   1

9 

Thời hạn bao lâu thì doanh 

nghiệp được cấp Giấy phép 

sửa đổi, bổ sung kể từ khi 

nộp Đơn và hồ sơ liên 

quan? 

Theo quy định tại điểm b khoản 4, Điều 10, Nghị định 108/2016/NĐ-CP 

thì không vượt quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

 

112   10 Điều kiện và hồ sơ đề nghị 

gia hạn Giấy phép kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng gồm 

những gì? 

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật an toàn thông tin mạng việc gia 

hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. 

Doanh nghiệp không vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và chỉ được gia hạn một lần và thời 

gian gia hạn không quá 1 năm. Hồ sơ được gửi tới Cục An toàn thông tin 

– Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất 60 ngày trước ngày hết hạn 

Giấy phép. Hồ sơ được lập thành 02 bộ gồm: Đơn đề nghị gia hạn; Giấy 
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phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đang còn hiệu lực; 

Báo cáo hoạt động doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất. 

113   11 Thời hạn bao lâu thì doanh 

nghiệp được gia hạn Giấy 

phép từ khi nộp Đơn và hồ 

sơ liên quan? 

 

Theo quy định tại điểm b khoản 4, Điều 10, Nghị định 108/2016/NĐ-CP 

thì không vượt quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

 

114   12 Trong trường hợp nào thì 

doanh nghiệp cần đề nghị 

cấp lại Giấy phép kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ an 

toàn thông tin mạng. 

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật an toàn thông tin mạng việc cấp 

lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng trong 

các trường hợp sau đây: - Giấy phép bị mất; - Giấy phép bị hư hỏng. 

 

 

115   13 Thời hạn bao lâu thì doanh 

nghiệp được cấp lại Giấy 

phép từ khi nộp Đơn và hồ 

sơ liên quan? 

 

Theo quy định tại điểm c khoản 4, Điều 10, Nghị định 108/2016/NĐ-CP 

thì không vượt quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

 

116   14 Yêu cầu, điều kiện thực 

hiện thủ tục hành chính Cấp 

giấy phép nhập khẩu sản 

phẩm ATTTM? 

 

Doanh nghiệp được cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin 

mạng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có Giấy phép kinh doanh sản 

phẩm an toàn thông tin mạng; Sản phẩm an toàn thông tin mạng phải thực 

hiện chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định tại Điều 39 của Luật an 

toàn thông tin mạng; Đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm an toàn 

thông tin mạng không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia 

và trật tự, an toàn xã hội. 

 

117   15 Thành phần và số lượng hồ 

sơ cần chuẩn bị là gì Cấp 

giấy phép nhập khẩu sản 

phẩm ATTTM? 

 

Theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 tại Thông tư 13/2018/TT-BTTTT: a. 

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm ATTTM 

gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin 

mạng; Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng: 

bản sao; Giấy chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy: bản sao có 

chứng thực, trường hợp bản sao không có chứng thực thì mang bản chính 

để đối chiếu; Tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản phẩm đề nghị nhập 
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khẩu: bản sao, bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Anh. b. Số lượng hồ sơ: 01 

bộ.Cấp lại giấy phép nhập khẩu ATTTM. 

118   16 Trong trường hợp nào thì 

doanh nghiệp cần đề nghị 

cấp lại Giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an toàn 

thông tin mạng 

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về việc cấp lại 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng trong trường hợp 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng còn hiệu lực và 

Giấy phép bị mất hoặc Giấy phép bị hư hỏng 

 

 

119   17 Thời hạn bao lâu thì doanh 

nghiệp được cấp lại Giấy 

phép từ khi nộp Đơn và hồ 

sơ liên quan? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 thông tư 13/2018/TT-BTTTT thì trong 

thời gian 03 ngày làm việc sẽ xem xét cấp lại Giấy phép. 

 

 

3. Trung tâm ứng cứu 

khẩn cấp máy tính Việt 

Nam (VNCERT) 

 

11 11 

 

120   1 Hồ sơ cấp, gia hạn mã số 

quản lý cho nhà cung cấp 

dịch vụ quảng cáo bằng tin 

nhắn, nhà cung cấp dịch vụ 

quảng cáo bằng thư điện tử, 

nhà cung cấp dịch vụ tin 

nhắn qua mạng Internet 

gồm những giấy tờ gì? Mẫu 

lấy ở đâu? 

Doanh nghiệp phải gửi Bản khai đăng ký mã số quản lý theo mẫu tại Phụ 

lục 1 Thông tư 12/2008/TT-BTTTT về Trung tâm VNCERT. Mẫu Bản 

khai đăng ký mã số quản lý được cung cấp trên trang thông tin điện tử của 

Trung tâm VNCERT tại: http://www.vncert.gov.vn/baiviet.php?id=71 

hoặc trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

https://dvc.mic.gov.vn/Pages/thutuchanhchinh/chitiettthc.aspx?tthcId=974. 

 

 

121   2 Mẫu báo cáo định kỳ của 

nhà cung cấp dịch vụ quảng 

cáo bằng tin nhắn, nhà cung 

cấp dịch vụ quảng cáo bằng 

thư điện tử, nhà cung cấp 

dịch vụ tin nhắn qua mạng 

Internet, doanh nghiệp viễn 

thông di động lấy ở đâu? 

Mẫu báo cáo định kỳ của Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện 

tử, quảng cáo bằng tin nhắn, dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet tại mẫu số 

1, 2, 3 tại Thông tư 09/2011/TT-BTTTT. Mẫu báo cáo năm của doanh 

nghiệp viễn thông di động tại Phụ lục 6, Thông tư 12/2008/TT-BTTTT. 

Các mẫu báo cáo được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Trung 

tâm VNCERT. Địa chỉ tại: http://www.vncert.gov.vn/baiviet.php?id=71 

hoặc trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại: 

https://dvc.mic.gov.vn/Pages/thutuchanhchinh/chitiettthc.aspx?tthcId=922 
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122   3 Thời gian xử ý hồ sơ cấp, 

gia hạn mã số quản lý cho 

doanh nghiệp? 

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản khai hợp lệ 

 
 

123   4 Thời gian doanh nghiệp 

phải gửi báo cáo định kỳ 

của nhà cung cấp dịch vụ 

quảng cáo bằng thư điện tử, 

nhà cung cấp dịch vụ quảng 

cáo bằng tin nhắn, nhà cung 

cấp dịch vụ tin nhắn qua 

mạng Internet, doanh 

nghiệp viễn thông di động? 

Báo cáo định kỳ: thực hiện trước ngày 15 tháng 05 và 15 tháng 11 hàng 

năm; Báo cáo năm: thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm; Báo cáo 

đột xuất: khi có yêu cầu của Trung tâm VNCERT. 

 

 

124   5 Đối tượng nào phải thực 

hiện báo cáo định kỳ của 

thành viên mạng lưới về 

hoạt động ứng cứu sự cố? 

 

Đối tượng là tất cả thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

quốc gia gồm cả thành viên bắt buộc và thành viên tự nguyện theo quy 

định tại Điều 7, QĐ 05/2017/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy định về phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin 

mạng quốc gia. 

 

125   6 Thành viên bắt buộc và 

thành viên tự nguyện khác 

nhau như thế nào? 

 

Theo quy định tại Điều 7, QĐ 05/2017/QĐ-TTg, thành viên bắt buộc là 

thành viên có nghĩa vụ phải tham gia mạng lưới bao gồm: Đơn vị chuyên 

trách về ứng cứu sự cố, an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin của các 

Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan Trung ương, 

Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan, đơn vị có 

chức năng liên quan thuộc Bộ TTTT, Cục ATTT, Trung tâm Internet Việt 

Nam, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm VNCERT. Cơ quan, đơn vị 

có chức năng liên quan thuộc Bộ Công an: Cục An ninh mạng và phòng 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cơ quan, đơn vị có chức năng liên 

quan thuộc Bộ Quốc phòng: Bộ tư lệnh 86, Ban Cơ yếu Chính phủ; Các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông, Internet (ISP); các tổ 

chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, cho thuê không 

gian lưu trữ thông tin số; đơn vị quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia; 

đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin của các tổ 

chức ngân hàng, tài chính, kho bạc, thuế, hải quan; Các tổ chức, doanh 
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nghiệp quản lý, vận hành các hệ thống thông tin quan trọng, các hệ thống 

điều khiển công nghiệp (SCADA) thuộc các lĩnh vực: năng lượng, công 

nghiệp, y tế, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, dân cư và đô 

thị. Thành viên tự nguyện là các tổ chức, doanh nghiệp không thuộc danh 

sách quy định thành viên bắt buộc trên, có chức năng về ATTT hoặc 

CNTT, có đăng ký và được cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT) chấp 

thuận. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

an toàn thông tin, CNTT; các tổ chức, doanh  nghiệp quản lý, vận hành hệ 

thống thông tin quy mô lớn, hệ thống thông tin chuyên ngành ngân hàng, 

tài chính, hệ thống điều khiển công nghiệp (SCADA); và các đơn vị khác 

có năng lực về ATTT đăng ký tham gia. 

126   7 Vì sao phải cập nhật hồ sơ 

đăng ký thành viên mạng 

lưới hàng năm? 

 

Sau khi gửi hồ sơ đăng ký thành viên mạng lưới và được Cơ quan điều 

phối chấp thuận, đơn vị sẽ nhận được Quyết định và Giấy chứng nhận 

thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia, và 

thời hạn đến 31/12 hàng năm. Vì theo quy định tại Điều 05 Thông tư 

20/2017/TT-BTTTT, thành viên mạng lưới phải định kỳ cập nhật hồ sơ 

hàng năm. Việc cập nhật hồ sơ giúp Cơ quan điều phối nắm được đầu mối 

ứng cứu sự cố chính xác của đơn vị trong quá trình điều phối, ứng cứu, hỗ 

trợ xử lý sự cố. 

 

127   8 Báo cáo định kỳ của thành 

viên mạng lưới về hoạt 

động ứng cứu sự cố có bắt 

buộc phải thực hiện? 

 

Là bắt buộc theo quy định tại Điều 6, Thông tư 20/2017/TT-BTTTT: 

thành viên mạng lưới có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo 

định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6 hàng năm), 01 năm (trước ngày 15/12) 

gửi Cơ quan điều phối quốc gia; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cơ 

quan điều phối quốc gia. Khi gặp sự cố không xử lý được, đơn vị phải báo 

cáo lên đơn vị chuyên trách 

 

128   9 Không phải thành viên 

mạng lưới thực hiện báo 

cáo này có được không? 

Được. Rất khuyến khích đơn vị đó tham gia thành viên mạng lưới để nhận 

được cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý sự cố một cách hiệu quả nhất. 

 

 

129   10 Mã thành viên mạng lưới 

lấy ở đâu? 

 

Mã thành viên là mục "Số" trong Giấy chứng nhận thành viên mạng lưới 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia do Cơ quan Điều phối 

quốc gia (Trung tâm VNCERT) cấp.Ví dụ: Số: BB-2017-52/VNCERT-

ĐPƯC hoặc Số: TN-2018-15/VNCERT-ĐPƯC thì BB-2017-
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52/VNCERT-ĐPƯC và TN-2018-15/VNCERT-ĐPƯC chính là mã thành 

viên của đơn vị được cấp. 

130   11 Có thể có đơn vị nào không 

có mã thành viên không? 

 

Có, vì Giấy chứng nhận và Quyết định thành viên mạng lưới được cấp cho 

những đơn vị gửi hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ cập nhật thông tin từ năm 

2017 trở đi. Do đó những đơn vị gửi hồ sơ thành viên từ năm 2016 trở về 

trước nhưng chưa gửi hồ sơ cập nhật hàng năm theo quy định sẽ không có 

mã thành viên. 

 

4. Trung tâm Internet 

Việt Nam (VNNIC) 
5 5  

131   1 Điều kiện để một tổ chức 

được cấp địa chỉ IPv4 lần 

đầu và kích thước vùng địa 

chỉ tối thiểu cho phép tổ 

chức xin cấp? 

Tổ chức xin cấp địa chỉ IPv4 lần đầu phải là tổ chức hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam, kích thước địa chỉ tối thiểu là /24 địa chỉ IPv4 theo quy 

định chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

 

132   2 Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP 

bao gồm những giấy tờ gì? 

Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP gồm những giấy tờ sau: Bản khai đăng ký địa chỉ 

IP (theo mẫu). Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy 

phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ). Bản 

sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường 

hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu 

đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh 

nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.Thông tin chi tiết, tham khảo tại 

địa chỉ https://vnnic.vn/diachiip. 

 

133   3 Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP 

bao gồm những giấy tờ gì? 

Hồ sơ đăng ký địa chỉ IP gồm những giấy tờ sau: Bản khai đăng ký địa chỉ 

IP (theo mẫu). Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc Giấy 

phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức chưa là thành viên địa chỉ). Bản 

sao (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao có chứng thực (trong trường 

hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính) chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu 

đối với người nước ngoài) của người thay mặt cơ quan tổ chức, doanh 

nghiệp làm thủ tục để nghị cấp phân bổ.Thông tin chi tiết, tham khảo tại 

địa chỉ https://vnnic.vn/diachiip. 

 

134   4 Tổ chức chúng tôi có thể 

đăng ký đồng thời IPv4, 

Để giảm thủ tục hành chính và các chi phí trong quá trình xử lý hồ sơ, tổ 

chức, doanh nghiệp có thể đăng ký đồng thời địa chỉ IPv4, IPv6 trong 
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IPv6 trong một bản khai, 

thủ tục đăng ký hay không? 

cùng một Bản khai đăng ký địa chỉ Internet. 

135   5 Địa chỉ IPv6 được đăng ký 

với mức phí như thế nào 

Mỗi tổ chức có nhu cầu đăng ký sử dụng sẽ được xét cấp phát số lượng địa 

chỉ IPv6 tương đương với địa chỉ IPv4 được cấp, phân bổ không phát sinh 

thêm phí bổ sung theo mức chi tiết được quy định tại Thông tư số 

208/2016/TT-BTC. 

 

5. Trung tâm 

Chứng thực điện tử 

quốc gia (NEAC) 

28 28 
 

136   1 Điều kiện hoạt động của tổ 

chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng là gì 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng đu ̛ợc cung cấp dịch vụ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng do Bọ ̂ 
Thông tin và Truyền tho ̂ng cấp.  

2. Có chứng thu ̛ số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

quốc gia cấp. 

 

137   2 Doanh nghiệp nước ngoài 

có được cấp phép cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng tại Việt Nam 

hay không? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, để được cấp phép cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, doanh nghiệp phải đáp ứng điều 

kiện về chủ thể là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

 

138   3 

Doanh nghiệp để được cấp 

giấy phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng cần đáp ứng các điều 

kiện gì? 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm:  

1. Điều kiẹ ̂n về chủ thể: Là doanh nghiẹ ̂p thành lạ ̂p theo pháp luật Việt 

Nam.  

2. Điều kiện về tài chính: 

 a) Ký quỹ tại mọ ̂t nga ̂n hàng thu ̛ơng mại hoạt đọ ̂ng tại Việt Nam kho ̂ng 

dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể 

xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch 
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vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy 

trì co ̛ sở dữ liệu của doanh nghiẹ ̂p trong tru ̛ờng hợp bị thu hồi giấy phép; 

b) Nọ ̂p phí dịch vụ duy trì hẹ ̂ thống kiểm tra trạng thái chứng thu ̛ số đầy 

đủ (trong trường hợp cấp lại giấy phép).  

3. Điều kiẹ ̂n về nhân sự:  

a) Doanh nghiẹ ̂p phải có nhân sự chịu trách nhiẹ ̂m: Quản trị hệ thống, vạ ̂n 

hành hệ thống và cấp chứng thu ̛ số, bảo đảm an toàn thông tin của hẹ ̂ 
thống;  

b) Nha ̂n sự quy định tại điểm a khoản này phải có bằng đại học trở le ̂n, 

chuye ̂n ngành an toàn thông tin hoạ ̆c co ̂ng nghệ tho ̂ng tin hoạ ̆c điẹ ̂n tử 

viễn tho ̂ng.  

4. Điều kiện về kỹ thuật: 

 a) Thiết lạ ̂p hẹ ̂ thống thiết bị kỹ thuạ ̂t đảm bảo các ye ̂u cầu sau: Lu ̛u trữ 

đầy đủ, chính xác và cạ ̂p nhạ ̂t tho ̂ng tin của thue ̂ bao phục vụ việc cấp 

chứng thu ̛ số trong suốt thời gian chứng thu ̛ số có hiẹ ̂u lực; Lu ̛u trữ đầy 

đủ, chính xác, cạ ̂p nhật danh sách các chứng thu ̛ số có hiệu lực, đang tạm 

dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hu ̛ớng dẫn ngu ̛ời sử dụng Internet 

truy nhạ ̂p trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần; Đảm bảo tạo 

cạ ̆p khoá chỉ cho phép mỗi cạ ̆p khoá đu ̛ợc tạo ra ngẫu nhie ̂n và đúng mọ ̂t 
lần duy nhất; có tính na ̆ng đảm bảo khoá bí mạ ̂t không bị phát hiện khi có 

khoá co ̂ng khai tu ̛ơng ứng; Có tính na ̆ng cảnh báo, nga ̆n chạ ̆n và phát hiẹ ̂n 

truy nhạ ̂p bất hợp pháp tre ̂n mo ̂i tru ̛ờng mạng; Đu ̛ợc thiết kế theo xu 

hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với mo ̂i trường Internet; Hẹ ̂ 
thống phân phối khóa cho thue ̂ bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật 

của cặp khoá. Trong tru ̛ờng hợp pha ̂n phối khoá tho ̂ng qua mo ̂i tru ̛ờng 

mạng máy tính thì hệ thống phân phối khoá phải sử dụng các giao thức 

bảo mật đảm bảo không lọ ̂ tho ̂ng tin tre ̂n đường truyền. 

 b) Có phương án kỹ thuật đáp ứng các ye ̂u cầu đảm bảo an toàn hẹ ̂ thống 

tho ̂ng tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tie ̂u chuẩn bắt buọ ̂c áp dụng về chữ 

ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiẹ ̂u lực;  

c) Có các phu ̛ơng án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhạ ̂p hệ thống, 

quyền ra vào no ̛i đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực 
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chữ ký số;  

d) Có các phu ̛ơng án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt đọ ̂ng an toàn, liên tục 

và khắc phục khi có sự cố xảy ra;  

đ) Có phu ̛ơng án cung cấp trực tuyến tho ̂ng tin thuê bao cho Tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ co ̂ng tác quản lý nhà 

nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số;  

e) Toàn bọ ̂ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đạ ̆t tại Việt Nam; 

g) Có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với ye ̂u cầu của pháp luạ ̂t 
về phòng, chống cháy, nổ; có khả na ̆ng chống chịu lũ, lụt, đọ ̂ng đất, nhiễu 

điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con ngu ̛ời; 

 h) Có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của 

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia 

139   4 Hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng bao gồm các giấy tờ, 

văn bản gì? 

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm:  

1. Đo ̛n đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng 

cộng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP.  

2. Giấy xác nhạ ̂n ký quỹ của mọ ̂t nga ̂n hàng thu ̛ơng mại hoạt đọ ̂ng tại Viẹ ̂t 
Nam. Giấy xác nhận này phải bao gồm, nhu ̛ng kho ̂ng giới hạn, điều khoản 

cam kết thanh toán vo ̂ điều kiện và kho ̂ng hủy ngang cho Be ̂n nhạ ̂n ký quỹ 

bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn của khoản tiền ký quỹ để giải quyết 

các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch 

vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng và 

thanh toán chi phí tiếp nhạ ̂n và duy trì co ̛ sở dữ liệu của doanh nghiẹ ̂p 

trong tru ̛ờng hợp bị thu hồi giấy phép.  

3. Hồ so ̛ nha ̂n sự gồm: So ̛ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đọ ̂i ngũ cán 

bộ kỹ thuạ ̂t tham gia hoạt đọ ̂ng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

của doanh nghiẹ ̂p đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP.  

4. Phu ̛ơng án kỹ thuạ ̂t nhằm đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị 

 



49 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

định số 130/2018/NĐ-CP.  

5. Quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại Quy chế chứng thực của Tổ 

chức cung cấp chứng thực chữ ký số quốc gia 

140   5 Doanh nghiệp đề nghị cấp 

giấy phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng nộp giấy bảo lãnh thay 

vì giấy xác nhận ký quỹ của 

ngân hàng có được không? 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định 

số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, 

doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số công cộng phải ký quỹ tại mọ ̂t nga ̂n hàng thu ̛ơng mại hoạt đọ ̂ng tại Việt 

Nam kho ̂ng du ̛ới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản 

đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng và thanh toán chi phí 

tiếp nhận và duy trì co ̛ sở dữ liệu của doanh nghiẹ ̂p trong tru ̛ờng hợp bị 

thu hồi giấy phép. Việc nộp giấy bảo lãnh thay vì giấy xác nhận ký quỹ 

của ngân hàng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng là không hợp lệ, không đáp ứng điều cấp phép 

theo quy định của pháp luật. 

 

141   6 Quy trình thẩm tra hồ sơ 

cấp phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày 

nhận đu ̛ợc hồ so ̛ cấp phép hợp lẹ ̂, Bọ ̂ Tho ̂ng tin và Truyền tho ̂ng chủ trì, 

phối hợp với Bộ Công an, Ban Co ̛ yếu Chính phủ và các bọ ̂, ngành có lie ̂n 

quan thẩm tra hồ so ̛ và cấp giấy phép cho doanh nghiẹ ̂p trong tru ̛ờng hợp 

doanh nghiẹ ̂p đáp ứng đủ các điều kiẹ ̂n cấp phép tại Điều 13 Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP.  

Mẫu giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng quy 

định theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP. Tru ̛ờng hợp từ chối, Bọ ̂ Thông tin và Truyền tho ̂ng có 

văn bản tho ̂ng báo và nêu rõ lý do. 

 

142   7 Trường hợp nào tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng 

được thay đổi nội dung giấy 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng được đề nghị thay đổi nội dung giấy phép 
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phép? trong tru ̛ờng hợp doanh nghiệp thay đổi mọ ̂t trong các tho ̂ng tin sau: ngu ̛ời 

đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, te ̂n giao dịch 

143   8 Trường hợp nào tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng 

được cấp lại giấy phép? 

Theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 130/2018/NĐ-

CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được đề nghị cấp lại giấy 

phép trong các trường hợp sau: Giấy phép bị mất hoặc bị hu ̛ hỏng; Giấy 

phép bị hết hạn. 

 

144   9 Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng bị thu hồi giấy phép 

khi nào? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng bị thu hồi giấy phép khi xảy ra mọ ̂t trong 

các tru ̛ờng hợp sau:  

a) Kho ̂ng triển khai cung cấp dịch vụ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày 

được cấp phép mà không có lý do chính đáng; 

b) Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật có liên quan;  

c) Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng đã hết 

hạn;  

d) Kho ̂ng nọ ̂p đầy đủ phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái 

chứng thu ̛ số trong 12 tháng;  

đ) Kho ̂ng khắc phục đu ̛ợc các điều kiẹ ̂n tạm đình chỉ quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP sau thời hạn tạm dừng ấn định bởi 

cơ quan nhà nước; e) Doanh nghiệp kho ̂ng muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ 

 

145   10 Điều kiện cấp chứng thư số 

cho tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số 

công cộng là gì? 

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, điều kiện cấp chứng thư số cho tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm: 1. Có 

giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cọ ̂ng do Bọ ̂ Tho ̂ng 

tin và Truyền tho ̂ng cấp đang còn hiẹ ̂u lực. 

 2. Hẹ ̂ thống kỹ thuạ ̂t thực tế đảm bảo theo đúng hồ so ̛ cấp phép.  

3. Khóa co ̂ng khai tre ̂n chứng thu ̛ số sẽ đu ̛ợc cấp là duy nhất và cùng cạ ̆p 

với khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng 
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cộng đề nghị cấp chứng thu ̛ số. 

146   11 Thành phần hồ sơ đề nghị 

cấp chứng thư số của tổ 

chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng bao gồm các tài liệu 

gì? 

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm:  

1. Đo ̛n đề nghị Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia 

cấp chứng thu ̛ số theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 130/2018/NĐ-CP.  

2. Bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng.  

3. Các giấy tờ khác theo quy định trong quy chế chứng thực của Tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia. 

 

147   12 Quá trình thẩm tra và cấp 

chứng thư số cho tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số công cộng 

diễn ra như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong thời hạn 30 ngày làm viẹ ̂c, kể từ 

ngày nhạ ̂n được hồ so ̛ đề nghị cấp chứng thu ̛ số hợp lệ, Tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia thẩm tra hồ so ̛: 
1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia thực hiẹ ̂n 

thẩm tra các nọ ̂i dung sau: 

a) Kiểm tra hẹ ̂ thống kỹ thuạ ̂t thực tế của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng để đảm bảo hẹ ̂ thống kỹ thuật thực tế theo đúng 

hồ so ̛ cấp giấy phép; 

b) Chứng kiến viẹ ̂c tạo cặp khóa bí mạ ̂t và khóa co ̂ng khai của tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng để đảm bảo cặp khóa 

được tạo ra là an toàn theo quy định. 

2. Tru ̛ờng hợp đáp ứng điều kiẹ ̂n cấp chứng thu ̛ số, Tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp chứng thu ̛ số. Tru ̛ờng hợp kho ̂ng 

đáp ứng đủ điều kiện, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

quốc gia có va ̆n bản từ chối cấp chứng thu ̛ số và nêu rõ lý do. 

 3. Viẹ ̂c cấp chứng thu ̛ số của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số quốc gia cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

công cọ ̂ng phải đảm bảo tính lie ̂n tục của dịch vụ mà các tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng cung cấp cho thue ̂ bao. 
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148   13 Giấy phép cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng có thời hạn bao lâu? 

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng có thời hạn 10 năm. 

 

149   14 Chứng thư số cấp cho tổ 

chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công 

cộng có hiệu lực trong vòng 

bao nhiêu lâu? 

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, chứng thu ̛ số cấp cho các tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số co ̂ng cọ ̂ng có thời hạn 05 năm. 

 

150   15 Cơ quan, tổ chức được hoạt 

động cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng khi nào? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, co ̛ quan, tổ chức đu ̛ợc hoạt 

động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng khi có giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt đọ ̂ng do Bọ ̂ Thông tin và Truyền tho ̂ng cấp. 

 

151   16 Điều kiện đăng ký hoạt 

động của tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký 

số chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức là gì? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, điều kiện đăng ký hoạt 

động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của 

cơ quan, tổ chức bao gồm:  

a) Co ̛ quan, tổ chức phải có nhân sự chịu trách nhiẹ ̂m: Quản trị hẹ ̂ thống; 

vận hành hệ thống và cấp chứng thư số; đảm bảo an toàn tho ̂ng tin của hẹ ̂ 
thống. Các nha ̂n sự này phải có bằng đại học trở lên, chuye ̂n ngành an 

toàn tho ̂ng tin hoạ ̆c co ̂ng nghẹ ̂ tho ̂ng tin hoạ ̆c điẹ ̂n tử viễn thông;  

b) Thiết lạ ̂p hẹ ̂ thống thiết bị kỹ thuạ ̂t đảm bảo các ye ̂u cầu sau: Lu ̛u trữ 

đầy đủ, chính xác và cạ ̂p nhạ ̂t tho ̂ng tin của thue ̂ bao phục vụ viẹ ̂c cấp 

chứng thu ̛ số trong suốt thời gian chứng thu ̛ số có hiệu lực; Đảm bảo tạo 

cạ ̆p khoá chỉ cho phép mỗi cạ ̆p khoá đu ̛ợc tạo ra ngẫu nhie ̂n và đúng mọ ̂t 
lần duy nhất; có tính na ̆ng đảm bảo khoá bí mạ ̂t kho ̂ng bị phát hiện khi có 

khoá co ̂ng khai tu ̛ơng ứng; Có tính na ̆ng cảnh báo, nga ̆n chạ ̆n và phát hiẹ ̂n 

truy nhạ ̂p bất hợp pháp tre ̂n mo ̂i tru ̛ờng mạng; Đu ̛ợc thiết kế theo xu 

hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với mo ̂i trường Internet.  

c) Có phu ̛ơng án cung cấp trực tuyến tho ̂ng tin thue ̂ bao cho Tổ chức cung 
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cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ co ̂ng tác quản lý nhà 

nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số;  

d) Toàn bọ ̂ hẹ ̂ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đạ ̆t tại Việt 

Nam;  

đ) Có trụ sở, no ̛i đặt máy móc, thiết bị phù hợp với ye ̂u cầu của pháp luạ ̂t 
về phòng chống cháy, nổ; có khả na ̆ng chống chịu lũ lụt, đọ ̂ng đất, nhiễu 

điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con ngu ̛ời 

152   17 Hoạt động của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số chuyên dùng có được 

phục vụ mục đích kinh 

doanh hay không? 

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số cho các co ̛ quan, tổ chức, cá nha ̂n sử dụng trong các hoạt 

động chuye ̂n ngành hoặc lĩnh vực, có cùng tính chất hoạt đọ ̂ng hoạ ̆c mục 

đích co ̂ng viẹ ̂c và đu ̛ợc liên kết với nhau thông qua điều lẹ ̂ hoạt động hoạ ̆c 

văn bản quy phạm pháp luật quy định co ̛ cấu tổ chức chung hoạ ̆c hình 

thức liên kết, hoạt đọ ̂ng chung. Hoạt đọ ̂ng của tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng kho ̂ng nhằm mục đích kinh doanh. 

 

153   18 Hồ sơ đăng ký hoạt động 

của tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng của cơ quan, 

tổ chức bao gồm các giấy tờ 

gì? 

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức 

bao gồm:  

1. Đo ̛n đề nghị cấp giấy chứng nhạ ̂n đa ̆ng ký hoạt đọ ̂ng của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng theo Mẫu số 06 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.  

2. Văn bản chứng minh đáp ứng các điều kiẹ ̂n đa ̆ng ký hoạt đọ ̂ng quy định 

tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.  

3. Va ̆n bản chứng minh đối tu ̛ợng sử dụng dịch vụ có cùng tính chất hoạt 

động hoạ ̆c mục đích co ̂ng viẹ ̂c và đu ̛ợc liên kết với nhau thông qua điều lẹ ̂ 
hoạt đọ ̂ng hoạ ̆c va ̆n bản quy phạm pháp luạ ̂t quy định co ̛ cấu tổ chức 

chung hoạ ̆c hình thức liên kết, hoạt đọ ̂ng chung 

 

154   19 Giấy chứng nhận đăng ký Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP  
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đời sống 

hoạt động của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức được cấp như 

thế nào? 

ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong vòng 30 ngày 

làm viẹ ̂c, kể từ ngày nhận đu ̛ợc hồ sơ đăng ký hoạt đọ ̂ng hợp lệ, Bọ ̂ Thông 

tin và Truyền tho ̂ng tổ chức thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt đọ ̂ng trong tru ̛ờng hợp hồ so ̛ đáp ứng đủ điều kiẹ ̂n đa ̆ng ký hoạt 

động quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. 

Trường hợp từ chối, Bọ ̂ Thông tin và Truyền tho ̂ng có tho ̂ng báo bằng va ̆n 

bản và nêu rõ lý do 

155   20 Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ 

ký số chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức có thời hạn 

bao lâu? 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng của cơ quan, tổ chức có thời hạn 05 năm. 

 

156   21 Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng của cơ quan, 

tổ chức cần đáp ứng điều 

kiện gì để được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn cho chữ ký 

số chuyên dùng? 

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, điều kiện cấp giấy chứng nhạ ̂n đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuye ̂n dùng bao gồm:  

1. Có giấy chứng nhạ ̂n đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng.  

2. Đáp ứng các điều kiện về nhân sự, kỹ thuạ ̂t quy định tại các khoản 3 và 

4 Điều 13 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. 

 

157   22 Hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn cho chữ ký 

số chuyên dùng gồm những 

thành phần gì? 

Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng bao gồm:  

1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhạ ̂n đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ 

ký số chuye ̂n dùng theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 130/2018/NĐ-CP.  

2. Bản sao giấy chứng nhạ ̂n đa ̆ng ký hoạt đọ ̂ng của tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng.  

3. Quyết định thành lạ ̂p và điều lệ hoạt đọ ̂ng của tổ chức. 

 



55 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

4. Hồ sơ nha ̂n sự gồm: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đọ ̂i ngũ 

nhân sự tham gia hoạt đọ ̂ng cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuye ̂n dùng đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

130/2018/NĐ-CP.  

5. Phu ̛ơng án kỹ thuật nhằm đảm bảo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị 

định số 130/2018/NĐ-CP. 6. Quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại 

quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số quốc gia. 

158   23 Quy trình, thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn cho chữ ký 

số chuyên dùng diễn ra như 

thế nào? 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong thời hạn 60 

ngày làm viẹ ̂c kể từ ngày nhạ ̂n đu ̛ợc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhạ ̂n đủ 

điều kiẹ ̂n đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuye ̂n dùng hợp lẹ ̂, Bọ ̂ Tho ̂ng 

tin và Truyền tho ̂ng chủ trì, phối hợp với Bọ ̂ Công an, Ban Co ̛ yếu Chính 

phủ và các bọ ̂, ngành có lie ̂n quan thẩm tra hồ so ̛, kiểm tra thực tế và cấp 

giấy chứng nhạ ̂n đủ điều kiẹ ̂n đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuye ̂n dùng 

cho tổ chức trong tru ̛ờng hợp tổ chức đáp ứng đủ các điều kiẹ ̂n quy định 

tại Điều 40 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đảm bảo an toàn cho chữ số chuye ̂n dùng quy định theo Mẫu số 13 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Tru ̛ờng hợp tổ 

chức kho ̂ng đáp ứng đủ các điều kiẹ ̂n theo quy định, Bọ ̂ Thông tin và 

Truyền tho ̂ng có văn bản tho ̂ng báo và nêu rõ lý do 

 

159   24 Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đảm bảo an toàn cho 

chữ ký số chuyên dùng có 

thời hạn bao lâu? 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch 

điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, giấy chứng nhạ ̂n đủ 

điều kiẹ ̂n đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuye ̂n dùng có thời hạn tu ̛ơng 

ứng với giấy chứng nhạ ̂n đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuye ̂n dùng nhu ̛ng kho ̂ng quá 05 na ̆m. 

 

160   25 Làm thế nào để việc sử 

dụng chứng thư số nước 

ngoài có giá trị pháp lý tại 

Việt Nam? 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 và Điều 43 Nghị định số 130/2018/NĐ-

CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, điều kiện để 

việc sử dụng chứng thư số nước ngoài có giá trị pháp lý tại Việt Nam bao 

gồm:  
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1. Chứng thu ̛ số còn hiệu lực sử dụng.  

2. Đu ̛ợc Bọ ̂ Tho ̂ng tin và Truyền tho ̂ng cấp giấy phép sử dụng tại Việt 

Nam hoạ ̆c chấp nhận trong giao dịch quốc tế.  

Trường hợp sử dụng chứng thu ̛ số nu ̛ớc ngoài cho máy chủ và phần mềm 

không cần giấy phép 

161   26 Đối tượng nào được sử 

dụng chứng thư số nước 

ngoài tại Việt Nam? 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 và Điều 43 Nghị định số 130/2018/NĐ-

CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao 

dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, đối tượng 

được sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: 1. Tổ chức, 

cá nhân nu ̛ớc ngoài tại Việt Nam. 2. Tổ chức, cá nhân Viẹ ̂t Nam có nhu 

cầu giao dịch điẹ ̂n tử với đối tác nu ̛ớc ngoài mà chứng thu ̛ số của các tổ 

chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trong nu ̛ớc chu ̛a đu ̛ợc co ̂ng 

nhận tại nu ̛ớc đó 

 

162   27 Giấy phép sử dụng chứng 

thư số nước ngoài tại Việt 

Nam có giá trị bao lâu? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 

27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử 

về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, thời hạn giấy phép sử dụng 

chứng thu ̛ số nước ngoài tại Viẹ ̂t Nam là 05 năm nhưng kho ̂ng quá thời 

gian hiẹ ̂u lực của chứng thu ̛ số 

 

163   28 Hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép sử dụng chứng thư số 

nước ngoài tại Việt Nam 

gồm các giấy tờ gì? 

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng 

chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam bao gồm: 1. Đo ̛n đề nghị cấp giấy 

phép sử dụng chứng thu ̛ số nu ̛ớc ngoài tại Viẹ ̂t Nam của thue ̂ bao theo 

Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. 

2. Các va ̆n bản giải trình, chứng minh đáp ứng đủ điều kiẹ ̂n quy định tại 

Điều 46 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. 3. Bản sao hợp lẹ ̂ hợp đồng (hoạ ̆c 

thỏa thuạ ̂n) sử dụng chứng thu ̛ số nu ̛ớc ngoài giữa thue ̂ bao và tổ chức 

cung cấp chứng thu ̛ số nu ̛ớc ngoài hoạ ̆c văn bản chứng minh thue ̂ bao là 

ngu ̛ời sử dụng hợp pháp của chứng thu ̛ số nu ̛ớc ngoài. 4. Bản cam kết viẹ ̂c 

sử dụng chứng thu ̛ số nước ngoài tại Viẹ ̂t Nam tua ̂n thủ pháp luạ ̂t Viẹ ̂t 
Nam về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

 

6. Vụ Khoa học và 7 7  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

Công nghệ 

164   1 Tổ chức thử nghiệm là gì? Tổ chức thử nghiệm là các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng thử 

nghiệm các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành 
 

165   2 Quản lý chất lượng chuyên 

ngành thông tin và truyền 

thông? 

Quản lý chất lượng chuyên ngành thông tin và truyền thông là việc quản 

lý các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo các quy định về quản lý chất 

lượng chuyên ngành hiện hành của nhà nước Việt Nam 

 

166   3 Việc sử dụng kết quả thử 

nghiệm của tổ chức thử 

nghiệm? 

Kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền 

thông thừa nhận trong các hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng 

chuyên ngành thông tin và truyền thông. 

 

167   4 Các đối tượng được đăng 

ký tham gia tuyển chọn, 

giao trực tiếp nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp 

Bộ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông? 

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo các quy định hiện hành  

168   5 Phạm vi/nội dung phù hợp 

để đăng ký tham gia tuyển 

chọn, giao trực tiếp nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ 

cấp Bộ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông? 

Các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển trong các lĩnh vực quản lý 

chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo các quy định hiện 

hành 

 

169   6 Đối tượng phải thực hiện 

đánh giá, nghiệm thu nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ 

cấp Bộ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông? 

Các tổ chức, cá nhận được tuyển chọn/đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

170   7 Nội dung đánh giá, nghiệm 

thu nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp Bộ của Bộ 

Thông tin và Truyền thông? 

Theo các yêu cầu đặt ra trong Thuyết minh khoa học và công nghệ được 

phê duyệt của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
 

7. Cục phát thanh, 185 185  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

truyền hình và thông 

tin điện tử 

171   1  Theo quy định hồ sơ đề 

nghị Giấy phép biên tập 

kênh chương trình nước 

ngoài trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền 

phải lập thành 02 bộ (1 bộ 

bản chính, 1 bộ bản sao). 

Cơ quan báo chí đề nghị 

giảm xuống 01 bộ. 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cơ quan báo chí – đơn vị thực hiện công tác biên tập biên dịch, hiện 

nay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đang đề xuất trong dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình 

sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phép: giảm từ phải lập 02 bộ (1 bộ 

bản chính, 1 bộ bản sao) thành chỉ còn phải lập 01 bộ hồ sơ bản chính. 

 

Phát 

thanh, 

truyền 

hình 

172   2  Theo quy định hồ sơ đề 

nghị Giấy phép biên tập 

kênh chương trình nước 

ngoài trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền 

nộp trực tiếp và gửi qua hệ 

thống bưu chính về Bộ 

TTTT. 

 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cơ quan báo chí, hiện nay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử đang đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phát thanh, truyền hình sửa đổi quy định: nộp trực tiếp hoặc qua hệ 

thống bưu chính về Bộ Thông tin và truyền thông (Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử) hoặc nộp qua đường điện tử trên cổng cung ứng 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và truyền thông (đối với các 

trường hợp có chứng thực điện tử). 

 

173   3  Theo quy định hồ sơ đề 

nghị Giấy chứng nhận đăng 

ký cung cấp kênh chương 

trình nước ngoài trên dịch 

vụ phát thanh, truyền hình 

trả tiền phải lập thành 02 bộ 

(1 bộ bản chính, 1 bộ bản 

sao). Doanh nghiệp đề nghị 

giảm xuống 01 bộ (không 

cần bản sao). 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp, hiện Cục Phát thanh, tuyền hình và thông tin điện tử đang 

đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

phát thanh, truyền hình sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phép: giảm 

từ phải lập 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao) thành chỉ còn phải lập 01 

bộ hồ sơ bản chính. 

 

174   4  Theo quy định hồ sơ đề 

nghị Giấy chứng nhận đăng 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các cơ quan báo chí, hiện nay Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 
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Sự kiện 

đời sống 

ký cung cấp kênh chương 

trình nước ngoài trên dịch 

vụ phát thanh, truyền hình 

trả tiền: nộp trực tiếp và gửi 

qua hệ thống bưu chính về 

Bộ TTTT. 

 

điện tử đang đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phát thanh, truyền hình sửa đổi quy định: nộp trực tiếp hoặc qua hệ 

thống bưu chính về Bộ Thông tin và truyền thông (Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử) hoặc nộp qua đường điện tử trên cổng cung ứng 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và truyền thông (đối với các 

trường hợp có chứng thực điện tử). 

175   5  Theo quy định thành phần 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký cung 

cấp kênh chương trình nước 

ngoài trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền 

phải có bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao kèm bản 

gốc để đối chiếu Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (nếu có) mới 

nhất của đại lý được uỷ 

quyền. 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp, hiện Cục Phát thanh, tuyền hình và thông tin điện tử đang 

đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

phát thanh, truyền hình: bỏ quy định phải có bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao kèm bản gốc để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) mới nhất của đại lý 

được uỷ quyền.  

 

 

176   6  Tôi muốn lập một trang 

web tổng hợp tin tức. Vậy 

tôi có cần phải xin giấy 

phép của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hay không? 

Nếu có thì phải đăng ký 

như thế nào? 

 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ Internet và thông tin trên mạng thì tổ chức, doanh nghiệp chỉ được 

thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp. Trang thông tin điện tử tổng hợp theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP như sau: Trang thông 

tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính 

xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn 

tin chính thức, thời gian đăng, phát thông tin đó.  

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin 
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Sự kiện 

đời sống 

điện tử tổng hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 23đ Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.  

177   7  Thiết lập 1 website cho 

phòng xét nghiệm thì có 

cần xin cấp phép không và 

nếu có thì xin ở cơ quan 

nào và thủ tục ra sao? 

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

09/2014/TT-BTTTT thì trang thông tin điện tử nội bộ quy định tại Khoản 

3 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng thuộc đối tượng không phải cấp phép. Khoản 3 Điều 20 Nghị định 

số 72/2013/NĐ-CP quy định như sau: Trang thông tin điện tử nội bộ là 

trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông 

tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản 

phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp. 

Như vậy nếu website của cơ quan nói trên không cung cấp thông tin tổng 

hợp thì không cần xin cấp phép.   

 

178   8  Xin cho biết phân loại trò 

chơi theo độ tuổi quy định 

tại Khoản 4 Điều 36 Nghị 

định số 72/2013/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 7 năm 2013 

như thế nào? 

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về hoạt động quản 

lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Tại  Khoản 1 

Điều 4 của Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT quy định về việc phân loại 

trò chơi theo độ tuổi như sau: 

   1. Trò chơi điện tử được phân loại theo các độ tuổi như sau: 

a) Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu 

là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí; không có 

hoạt động, hình ảnh, âm thanh khiêu dâm; 

b) Trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu 

là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu có sử dụng vũ khí 

nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng; tiết chế âm 

thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu; không có hoạt động, hình ảnh, 

âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến 

các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người; 

c) Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những 
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Sự kiện 

đời sống 

trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ 

khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hình 

ảnh, hoạt động, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận 

cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người. 

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

trong việc phân loại trò chơi theo độ tuổi: 

a) Tự phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi quy định 

tại Khoản 1 Điều này; 

b) Thể hiện kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người 

chơi trong hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản đối với trò chơi 

điện tử G1, trong hồ sơ thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, 

G3 và G4. Việc phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người chơi là một 

trong các nội dung được thẩm định của trò chơi điện tử G1; 

c) Thể hiện kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi người 

chơi ở vị trí phía trên, góc bên trái của khung quảng cáo và màn hình thiết 

bị trong khi người chơi sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử. 

3. Khi có sở cứ kết luận việc phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi 

người chơi của doanh nghiệp đối với các trò chơi điện tử G2, G3, G4 

không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này, Cục Phát thanh, truyền 

hình và thông tin điện tử có văn bản yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại 

việc phân loại trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc. 

Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh kết quả phân loại trò 

chơi điện tử theo độ tuổi người chơi, Cục Phát thanh, truyền hình và thông 

tin điện tử có văn bản yêu cầu doanh nghiệp dừng cung cấp dịch vụ đối 

với trò chơi đó và thực hiện các giải pháp bảo đảm quyền lợi của người 

chơi. Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày văn bản nêu trên được 

ban hành mà doanh nghiệp không dừng phát hành theo yêu cầu, Cục Phát 

thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. 

179   9  Hiện tại, tôi đang có 

một trang web với tên miền 

riêng được dùng để giới 

Căn cứ nội dung bạn dự định cung cấp nêu trên cho thấy website 

này là trang thông tin điện tử cá nhân, thuộc đối tượng không phải cấp 

phép theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-
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thiệu các dự án mà bản thân 

tôi đã và đang thực hiện. Đi 

kèm đó là một trang blog 

chia sẻ trải nghiệm và kinh 

nghiệm của bản thân. Trang 

web đó chỉ có một mình tôi 

xây dựng và quản lý.    

Bây giờ tôi kích hoạt 

tính năng bình luận và đánh 

giá bài viết trên trang web 

của tôi, trong đó người xem 

không cần (và cũng không 

được) đăng ký tài khoản tại 

trang web của tôi để tham 

gia bình luận và đánh giá. 

Như thế thì trang của tôi 

vẫn sẽ thuộc vào loại trang 

thông tin điện tử cá nhân 

hay sẽ trở thành mạng xã 

hội.  

BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang 

thông tin điện tử và mạng xã hội. 

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP thì một trong những điều kiện để được cấp giấy phép 

thiết lập trang mạng xã hội thì đối tượng xin cấp phép phải là tổ chức, 

doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, 

nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội 

dung thông tin cung cấp. 

 

180   10  Tôi đang công tác trong 

ngành điện, tôi muốn xây 

dựng diễn đàn (forum) để 

trao đổi và giải đáp thắc 

mắc của khách hàng về các 

vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực mà ngành điện cung 

cấp (kỹ thuật điện, kinh 

doanh điện, đầu tư xây 

dựng công trình điện cho 

khách hàng…), thì có cần 

phải xin giấy phép hoạt 

          Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-

BTTTT ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang 

thông tin điện tử và mạng xã hội thì: “Diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động 

trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ 

cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó”, thuộc đối 

tượng không phải cấp phép. Như vậy nếu diễn đàn của bạn thuộc đối 

tượng nói trên thì không cần xin cấp phép.   
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động website không? Diễn 

đàn chỉ trao đổi các vấn đề 

của ngành điện và có tính 

năng kiểm duyệt nội dung 

trao đổi trước khi được 

đăng lên diễn đàn.  

181   11  Muốn cung cấp dịch vụ 

phát thanh, truyền hình tại 

Việt Nam, tôi phải nghiên 

cứu văn bản nào? 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Được đăng tải trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông 

(mic.gov.vn) 

 

182   12  Đối tượng được xem xét 

cấp giấy phép cung cấp 

dịch vụ phát thanh, truyền 

hình trả tiền. 

Là doanh nghiệp Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 

 

183   13  Doanh nghiệp tôi là doanh 

nghiệp Việt Nam, muốn 

cung cấp chỉ một chương 

trình nước ngoài thì có phải 

làm thủ tục đề nghị cấp giấy 

phép cung cấp dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền 

không? 

Muốn cung cấp 01 kênh truyền hình nước ngoài tới thuê bao tại Việt 

Nam doanh nghiệp vẫn phải làm thủ tục hồ sơ để được cấp giấy phép cung 

cấp dịch vụ truyền hình trước khi cung cấp dịch vụ. 

Để được xem xét cấp phép, doanh nghiệp phải cung cấp tối thiểu các 

kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thông tin tuyên truyền thiết 

yếu quốc gia. Đảm bảo tỷ lệ số lượng kênh nước ngoài/ tổng số kênh trên 

dịch vụ của doanh nghiệp không vượt quá 30%. 

 

 

184   14  Thời gian để được cấp giấy 

phép sau khi doanh nghiệp 

có hồ sơ đề: nghị cấp giấy 

phép? 

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền 

thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

 

185   15  Văn bản quy định các kênh 

chương trình phục vụ nhiệm 

vụ chính trị thông tin tuyên 

truyền thiết yếu quốc gia 

Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Được đăng tải trên website của Bộ Thông tin 

và Truyền thông (mic.gov.vn) 

 

 

186   16  Thời gian để được cấp sửa 

đổi, bổ sung giấy phép sau 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn 
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khi doanh nghiệp có hồ sơ 

đề nghị? 

bản trả lời nêu rõ lý do. 

 

187   17  Trường hợp doanh nghiệp 

thay đổi về địa chỉ trụ sở 

chính, người đại diện theo 

pháp luật thì doanh nghiệp 

cần làm những gì? 

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy 

phép trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày chính thức thay đổi. 

 

 

188   18  Trường hợp doanh nghiệp 

thay đổi về trung tâm thu 

phát, công nghệ kỹ thuật, 

loại hình dịch vụ thì doanh 

nghiệp? 

Doanh nghiệp phải làm thủ tục hồ sơ như lần đầu cấp giấy phép, thủ 

tục quy định tại khoản 2, 3 Điểu 12, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP 

 

 

189   19  Doanh nghiệp tôi có giấy 

phép cung cấp dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền. 

Tôi muốn gia hạn giấy 

phép, vậy cần làm thủ tục 

gì? 

Doanh nghiệp có gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia 

hạn kèm theo bản sao Giấy phép hoặc cung cấp số Giấy phép đã được cấp 

đến Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Văn bản đề nghị gia hạn phải trước 60 ngày trước ngày Giấy phép 

hết hiệu lực. 

 

 

190   20  Doanh nghiệp tôi có giấy 

phép cung cấp dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền. 

Tôi muốn cấp lại giấy phép, 

vậy cần làm thủ tục gì? 

Doanh nghiệp phải làm thủ tục hồ sơ như lần đầu cấp giấy phép, thủ 

tục quy định tại khoản 2, 3 Điểu 12, Nghị định số 06/2016/NĐ-CP 

Tuy nhiên cần nêu rõ cấp lại do giấy phép bị mất, rách, quá thời gian 

gia hạn,…theo quy định tại điểm a, b khoản 7, Điều 12, Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP. 

 

191   21  Điều kiện cấp Giấy phép 

hoạt động phát thanh, giấy 

phép hoạt động truyền 

hình? 

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, 

thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng. 

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan 

báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của 

Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí. 

3. Có tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình 

thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử. 
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đời sống 

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài 

chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phải 

có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng. 

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

6. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản 

báo chí ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

   7. 09 tháng đối với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động 

báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không 

có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền 

thông ra quyết định thu hồi giấy phép. 

  8. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ 

quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền 

thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thông báo trên phương 

tiện thông tin đại chúng. 

192   22  Thành phần hồ sơ cấp Giấy 

phép hoạt động phát thanh, 

Giấy phép hoạt động truyền 

hình? 

Hồ sơ gồm có:  

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản; 

b) Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động truyền hình - theo mẫu; 

c) Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan 

chủ quản phê duyệt - theo mẫu; 

d) Danh sách nhân sự dự kiến - theo mẫu; 

đ) Các giấy tờ hợp pháp của người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức hoạt động phát thanh, truyền hình, gồm có:  

- Sơ yếu lý lịch - theo mẫu;  

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên;  

- Bản sao Thẻ Nhà báo còn hiệu lực. 

 

193   23  Thời gian giải quyết hồ sơ 

cấp cấp Giấy phép hoạt 

Trong thời hạn tối đa 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 
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động phát thanh, Giấy phép 

hoạt động truyền hình 

194   24  Thành phần, số lượng hồ sơ 

cấp đổi Giấy phép hoạt 

động phát thanh, giấy phép 

hoạt động truyền hình. 

Hồ sơ gồm có:  

a) Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động truyền hình; 

b) Tờ khai của cơ quan, tổ chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 

36/2016/TT-BTTTT); 

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với tổ chức hoạt động 

phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, 

ngành; 

d) Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình đã được 

cấp. 

 

195   25  Cách thức thực hiện cấp đổi 

Giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động 

truyền hình. 

Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống 

bưu chính 
 

196   26  Số lượng hồ sơ cấp đổi 

Giấy phép hoạt động phát 

thanh, giấy phép hoạt động 

truyền hình. 

01 bản gốc  

197   27  Thành phần hồ sơ đề nghị 

thay đổi tôn chỉ, mục đích 

hoạt động báo chí, thay đổi 

tôn chỉ, mục đích kênh phát 

thanh, kênh truyền hình? 

Hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối 

với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị 

phải do người đứng đầu cơ quan ký; 

b) Tờ khai của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đề nghị sửa đổi, 

bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động 

truyền hình (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTTTT); 

c) Báo cáo tình hình triển khai giấy phép hoạt động phát thanh, truyền 

hình kể từ ngày được cấp phép (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư 

36/2016/TT-BTTTT); 

d) Đề án của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện những 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nội dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê duyệt (Mẫu số 2 ban hành 

kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTTTT). 

198   28  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

đề nghị thay đổi tôn chỉ, 

mục đích hoạt động báo chí, 

thay đổi tôn chỉ, mục đích 

kênh phát thanh, kênh 

truyền hình? 

Trong thời hạn tối đa 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, 
 

199   29  Thành phần hồ sơ thay đổi 

thời lượng phát sóng, thời 

lượng chương trình tự sản 

xuất của kênh phát thanh, 

kênh truyền hình quy định 

trong giấy phép hoạt động 

phát thanh, giấy phép hoạt 

động truyền hình. 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối 

với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị 

phải do người đứng đầu cơ quan ký; 

b) Báo cáo về nội dung đề nghị thay đổi (Mẫu số 8 ban hành kèm theo 

Thông tư 36/2016/TT-BTTTT). 

 

 

200   30  Số lượng hồ sơ thay đổi 

thời lượng phát sóng, thời 

lượng chương trình tự sản 

xuất của kênh phát thanh, 

kênh truyền hình quy định 

trong giấy phép hoạt động 

phát thanh, giấy phép hoạt 

động truyền hình. 

01 bộ  

201   31  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

thay đổi thời lượng phát 

sóng, thời lượng chương 

trình tự sản xuất của kênh 

phát thanh, kênh truyền 

hình quy định trong giấy 

phép hoạt động phát thanh, 

giấy phép hoạt động truyền 

Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

hình. 

202  Thay đổi 

tên gọi cơ 

quan chủ 

quản báo 

chí; tên 

gọi cơ 

quan báo 

chí; tên 

gọi kênh 

phát 

thanh, 

kênh 

truyền 

hình; địa 

điểm phát 

sóng; địa 

điểm trụ 

sở gắn với 

trung tâm 

tổng 

khống 

chế; 

phương 

thức 

truyền 

dẫn, phát 

sóng quy 

định trong 

Giấy phép 

hoạt động 

phát 

32  Thành phần hồ sơ Hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối 

với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị 

phải do người đứng đầu cơ quan ký. 

b) Văn bản, giấy tờ hợp pháp có liên quan đối với trường hợp thay đổi tên 

gọi cơ quan chủ quản, tên gọi cơ quan báo chí; địa điểm phát sóng; địa 

điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, 

phát sóng. 

 

203  33  Số lượng hồ sơ 01 bộ  
204  34  Thời hạn giải quyết Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

thanh, 

Giấy phép 

hoạt động 

truyền 

hình. 

205  Thay đổi 

biểu 

tượng 

kênh phát 

thanh, 

kênh 

truyền 

hình và 

những nội 

dung khác 

quy định 

trong 

Giấy phép 

hoạt động 

phát 

thanh, 

Giấy phép 

hoạt động 

truyền 

hình 

35  Thành phần hồ sơ Hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, 

truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối 

với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị 

phải do người đứng đầu cơ quan ký. 

b) Trường hợp thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, 

phải có bản in màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình có xác 

nhận của cơ quan chủ quản. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền 

hình Việt Nam, bản in màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình 

phải do người đứng đầu cơ quan ký xác nhận. 

 

206  36  Số lượng hồ sơ 01 bộ  
207  37  Thời hạn giải quyết Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

208  Cấp giấy 

phép sản 

xuất kênh 

chương 

trình trong 

nước 

38  Thành phần hồ sơ  Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước theo 

mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; 

b) Bản sao hoặc cung cấp số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; 

c) Đề án sản xuất kênh chương trình trong đó nêu rõ: Mục đích sản xuất; 

tên gọi, biểu tượng (lôgô); tôn chỉ, mục đích kênh chương trình; nội dung 

kênh chương trình; độ phân giải hình ảnh của kênh chương trình; khung 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

chương trình dự kiến trong 01 (một) tháng; đối tượng khán giả; năng lực 

sản xuất kênh chương trình (gồm: Nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

tài chính); quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung kênh chương 

trình; phương thức kỹ thuật phân phối kênh chương trình đến các đơn vị 

cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; hiệu quả kinh tế xã hội của 

kênh; 

d) Trường hợp kênh chương trình là sản phẩm liên kết, Đề án sản xuất 

kênh chương trình phải cung cấp các thông tin về sản phẩm liên kết, gồm: 

Địa chỉ, năng lực của đối tác liên kết; hình thức liên kết; quyền và nghĩa 

vụ các bên tham gia liên kết; 

đ) Văn bản phê duyệt Đề án sản xuất kênh chương trình của cơ quan chủ 

quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương hoặc các Bộ, ngành; đối với các cơ quan báo chí Trung ương, Đề án 

sản xuất phải được người đứng đầu cơ quan báo chí phê duyệt; 

e) Trường hợp đề nghị cấp Giấy phép sản xuất nhiều kênh chương trình, 

đơn vị đề nghị cấp Giấy phép phải làm Đề án riêng đối với từng kênh 

chương trình cụ thể. 

209  39  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
210  40  Thời hạn giải quyết Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
211  Sửa đổi, 

bổ sung 

nội dung 

Giấy phép 

sản xuất 

kênh 

chương 

trình trong 

nước. 

41  Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị kèm theo bản thuyết minh nội dung thay đổi và văn bản 

chấp thuận thay đổi của cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Bộ, ngành; đối với cơ 

quan báo chí Trung ương, văn bản đề nghị thay đổi do người đứng đầu cơ 

quan báo chí ký. 

- Đối với trường hợp tăng hoặc giảm thời lượng kênh chương trình, thời 

lượng chương trình tự sản xuất, ngoài các yêu cầu về hồ sơ quy định tại 

Điểm b, Khoản 5 Điều 15 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP, đơn vị có Giấy 

phép phải có Đề án nêu rõ tên, nội dung, thời gian, thời lượng phát sóng 

chương trình tăng thêm hoặc các chương trình cắt giảm; khung chương 

trình dự kiến phát sóng trong 01 (một) tháng; phương án tổ chức sản xuất 

thời lượng chương trình tăng thêm. 

 

212  42  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

213  43  Thời hạn giải quyết Tối đa 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
214  Cấp lại 

giấy phép 

sản xuất 

kênh 

chương 

trình trong 

nước 

44  Thàn phần hồ sơ  -Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép do người đứng đầu cơ quan báo chí ký, 

đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

hoặc của Bộ, ngành phải kèm theo văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của 

cơ quan chủ quản. 

- Bản sao hoặc cung cấp số Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong 

nước đã được cấp 

- Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kênh chương trình kể từ ngày được 

cấp Giấy phép có các nội dung: Cung cấp số liệu đánh giá hiệu quả tác 

động của kênh, danh sách các chương trình hoặc chuyên mục phát sóng 

trên kênh (gồm: thời gian, thời lượng phát sóng; nguồn chương trình; 

khung chương trình phát sóng; danh sách cán bộ lãnh đạo phụ trách các 

phòng, ban nghiệp vụ hoặc kênh chương trình; phóng viên, biên tập viên 

chịu trách nhiệm sản xuất kênh chương trình). 

 

215  45  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
216  46  Thời hạn giải quyết Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
217  Cấp mới 

thẻ nhà 

báo (báo 

nói, báo 

hình) 

47  Thành phần hồ sơ - Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo 

kê khai theo mẫu; được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo 

ký duyệt, đóng dấu; 

- Bản sao bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 27 Luật báo chí) có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu);  

- Bản sao quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác 

có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục hai (02) năm trở 

lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại đài truyền thanh, truyền 

hình cấp huyện và tương đương (đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu), được 

cơ quan báo chí xác nhận hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Danh sách tác phẩm báo chí đối với trường hợp quy định tại khoản 5 và 

khoản 6 Điều 26 Luật báo chí; 

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo có chữ ký, đóng dấu xác 

nhận của người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

218  48  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
219  49  Thời điểm xét cấp Thẻ nhà 

báo 

Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp Thẻ nhà báo vào hai (02) đợt, thời 

điểm xét cấp Thẻ nhà báo là ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6. 
 

220  Cấp đổi 

thẻ nhà 

báo (báo 

nói, báo 

hình) 

50  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo bao gồm: 

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà người đề nghị được đổi thẻ 

nhà báo chuyển đến làm việc; 

- Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có chứng 

thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi chuyển 

công tác; 

-Văn bản của cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác xác nhận người 

đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy định tại 

điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật báo chí; 

- Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát. 

 

221  51  Thời điểm xét cấp Thẻ nhà 

báo 

Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp Thẻ nhà báo vào hai (02) đợt, thời 

điểm xét cấp Thẻ nhà báo là ngày 01 tháng 01 và ngày 21 tháng 6 
 

222  52  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
223  Cấp lại 

thẻ nhà 

báo (báo 

nói, báo 

hình 

53  Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo 

chí, cơ quan, đơn vị công tác và giấy báo mất có xác nhận của công an thị 

trấn, xã, phường nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ; trường hợp thẻ bị 

hỏng phải gửi kèm theo thẻ cũ. 

 

224  54  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
225  Cấp giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp kênh 

chương 

trình nước 

ngoài trên 

dịch vụ 

PTTH trả 

55  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền theo mẫu số 03/DVTHTT ban hành kèm theo 

Thông tư số19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cùa Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp 

Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy 

định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016. 

b) Bản sao Giấy phép hoạt động của hãng truyền hình nước ngoài là chủ 

sở hữu kênh chương trình nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam 

có chứng thực; 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

tiền c) Văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp còn hiệu lực pháp lý đối 

với kênh chương trình được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia 

mà hãng truyền hình nước ngoài sở hữu kênh chương trình đó đăng ký 

hoạt động, kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực (nếu văn bản 

được soạn bằng tiếng nước ngoài); 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu 

có) mới nhất của đại lý được ủy quyền; 

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản 

xác nhận của hãng truyền hình nước ngoài về việc ủy quyền cho doanh 

nghiệp làm đại lý cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ 

phát thanh, truyền hình trả tiền kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam có 

chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài); 

e) Văn bản mô tả của hãng truyền hình nước ngoài về nội dung kênh 

chương trình, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 (một) 

tháng kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực (nếu văn bản được 

soạn bằng tiếng nước ngoài); 

226  56  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
227  57  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
228  Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp kênh 

chương 

trình nước 

ngoài trên 

dịch vụ 

PTTH trả 

tiền 

58  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản của hãng truyền hình nước ngoài xác nhận về những nội dung 

thay đổi; 

- Bản sao hoặc cung cấp số Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh 

chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã 

được cấp; 

- Văn bản mô tả của hãng truyền hình nước ngoài về thời gian, thời lượng, 

khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 (một) tháng kèm theo 

bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng 

tiếng nước ngoài) trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định 

có liên quan đến thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương 

trình; 

 

229  59  Thời hạn giải quyết hồ sơ 20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

230  60  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
231  Cấp Giấy 

phép biên 

tập kênh 

chương 

trình nước 

ngoài trên 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền. 

61  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên 

dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo mẫu số 14/BTCT ban hành 

kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cùa Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị 

cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo 

quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016. 

b) Bản sao hoặc cung cấp số Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; 

c) Đề án biên tập kênh chương trình nước ngoài thể hiện các nội dung quy 

định tại Điểm c, d, đ Khoản 2 Điều này kèm theo dự toán chi phí được phê 

duyệt bởi cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành hoặc người đứng đầu 

cơ quan báo chí phê duyệt đối với các cơ quan báo chí Trung ương; 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận bản quyền kênh chương trình nước ngoài. Trường hợp văn bản 

thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt Nam và chứng 

thực đối với bản dịch. 

 

232  62  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
233  63  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
234  Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy phép 

biên tập 

kênh 

chương 

trình nước 

ngoài trên 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

64  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kèm theo thuyết minh về 

các nội dung thay đổi khác quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP của cơ quan báo chí do người đứng đầu cơ quan báo chí 

ký. Đối với cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

hoặc của các Bộ, ngành văn bản đề nghị phải có xác nhận của cơ quan chủ 

quản; 

b) Bản sao hoặc cung cấp số Giấy phép biên tập kênh chương trình nước 

ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã được cấp; 

c) Văn bản mô tả của hãng truyền hình nước ngoài về thời gian, thời 

lượng, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 (một) tháng kèm 

theo bản dịch tiếng Việt Nam có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

hình trả 

tiền 

tiếng nước ngoài) trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung 

có liên quan đến thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương 

trình. 

 

235  65  Thời hạn giải quyết hồ sơ 20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
236  66  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
237  Cấp lại 

Giấy phép 

biên tập 

kênh 

chương 

trình nước 

ngoài trên 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền 

67  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài 

trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. 

b) Bản sao hoặc cung cấp số Giấy phép biên tập kênh chương trình nước 

ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền đã được cấp; 

c) Báo cáo đánh giá hoạt động biên tập kênh chương trình nước ngoài kể 

từ thời điểm được cấp Giấy phép có các nội dung: Tự đánh giá về hiệu quả 

hoạt động biên tập, nhân lực, trang thiết bị, thuận lợi, khó khăn trong công 

tác thực hiện biên tập. 

 

238  68  Thời hạn giải quyết hồ sơ 20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
239  69  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  

240  Cấp Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký danh 

mục nội 

dung trên 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền 

70  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ khai, đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên 

dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo mẫu số 05/DVTHTT ban 

hành kèm theoThông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cùa Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn 

đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp 

vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016. 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kem bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận bản quyền đối với kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền đăng ký. 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kem bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận điểm nhận tín hiệu các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

241  71  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
242  72  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
243  Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký danh 

mục nội 

dung trên 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền. 

73  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai, đăng ký, sửa đổi, bổ sung danh mục kênh chương trình trên 

dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy 

Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 

số 06/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016. 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kem bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận bản quyền đối với kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền đăng ký. 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kem bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận điểm nhận tín hiệu các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; 

 

244  74  Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
245  75  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
246  Cấp giấy 

phép cung 

cấp dịch 

vụ phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền 

76  Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả 

tiền theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu một 

trong các loại giấy tờ được cấp mới nhất: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

c) Đề án cung cấp dịch vụ thuyết minh rõ: Loại hình, phạm vi cung cấp 

dịch vụ, phương án kỹ thuật cung cấp dịch vụ trực tuyến và dịch vụ theo 

yêu cầu (nếu có); dự kiến các điều khoản về quyền lợi, trách nhiệm của 

các bên trong giao kết hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ và các nội 

dung quy định tại các Điểm b, d, đ, e, g, h Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

06/2016/NĐ-CP; 

d) Bản sao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc bản sao có chứng 

thực văn bản thỏa thuận được thuê, sử dụng mạng viễn thông của đơn vị 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

có mạng viễn thông trong thời gian Giấy phép thiết lập mạng viễn thông 

có hiệu lực đối với dịch vụ quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 

4 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP; bản sao xác nhận đăng ký tên miền “.vn” 

hoặc địa chỉ Internet xác định đối với dịch vụ quy định tại Điểm đ, Khoản 

1 Điều 4 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP; 

Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quy định tại các Điểm a, b, c, 

d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP không có mạng viễn 

thông phải có quy chế phối hợp với đơn vị có mạng viễn thông hoặc giải 

pháp kỹ thuật bổ sung để xử lý sự cố, bảo đảm chất lượng và tính liên tục 

của dịch vụ; 

đ) Hồ sơ đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình 

trả tiền theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP; 

e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản 

thỏa thuận điểm nhận tín hiệu các kênh chương trình quy định tại Điểm c 

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. 

247  77  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
248  78  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao).  
249  Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền 

79  Thành phần hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát 

thanh, truyền hình trả tiền. 

- Bản thuyết minh nội dung thay đổi. 

 

250  80  Thời hạn giải quyết hồ sơ 15 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
251  81  Số lượng hồ sơ 02 bộ (01 bộ bản chính, 01 bộ bản sao). 

 
 

252  Gia hạn 

giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

82  Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao Giấy 

phép hoặc cung cấp số Giấy phép đã được cấp đến Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

 

253  83  Thời hạn giải quyết hồ sơ 20 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

254  phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền 

84  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

255  Cấp lại 

giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình trả 

tiền. 

85  Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Văn bản đề nghị phải nêu rõ số Giấy phép, ngày cấp của Giấy phép đã cấp 

và lý do đề nghị cấp lại Giấy phép. Trường hợp Giấy phép bị hư hỏng thì 

phải gửi kèm theo bản Giấy phép bị hư hỏng; 

 

256  86  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
257  87  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

258  Công bố 

chất lượng 

dịch vụ 

phát 

thanh, 

truyền 

hình 

88  Thành phần hồ sơ - Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;  

- Bản công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình;  

- Danh mục các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

 

259  89  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
260  90  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

261  Cấp Giấy 

phép thiết 

lập trang 

thông tin 

điện tử 

tổng hợp 

91  Điều kiện về nhân sự như 

thế nào để cấp Giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp? 

Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người 

có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ 

quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ 

thời điểm nộp hồ sơ; 

 Có ít nhất 01 nhân sự quản lý kỹ thuật 

Thông 

tin 

điện tử 

262  92  Điều kiện về tên miền như 

thế nào để cấp Giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp? 

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự 

tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí. 

- Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội sử dụng ít nhất 01 tên 

miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt 

Nam. 

- Trang thông tin điện tử và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả 

tên miền thứ cấp, ví dụ: form.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký 

tự khác nhau).” 

-  Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 

Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp 

pháp. 

263  93  Điều kiện về kỹ thuật như 

thế nào để cấp Giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp? 

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng 

hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu (02 năm) đối với nhật ký xử 

lý thông tin được đăng tải. 

- Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;  

- Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức 

tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an 

toàn thông tin; 

- Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và 

khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo 

quy định của pháp luật; 

- Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, 

cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, 

lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo các quy định tại điểm a, b,c,d 

và đ khoản10 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.  

 

264  94  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

(theo mẫu); 

b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết 

định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương 

đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 

67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể). 

Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng 

nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin 

điện tử tổng hợp; 

c) Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh 

nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích 

cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn 

tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính; phương 

án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động 

của trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợ với các quy định tại các điểm 

b, c, d và đ khoản 5 Điều 23 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; thông tin địa 

điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam; 

d) Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo 

tính hợp pháp của nguồn tin. 

265  95  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
266  96  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
267  Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

thiết lập 

trang 

thông tin 

điện tử 

tổng hợp 

97  Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung); 

- Các tài liệu chứng minh có liên quan. 
 

268  98  Cách thức thực hiện  - Trực tiếp 

- Hoặc qua hệ thống bưu chính 

- Qua mạng Internet 

 

269  99  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
270  100  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

271  Gia hạn 

giấy phép 

thiết lập 

trang 

thông tin 

điện tử 

tổng hợp 

101  Gia hạn giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng 

hợp đượcbao nhiêu lần? 

Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 

(hai) năm. 
 

272  102  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
273  103  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

274  Cấp lại 

giấy phép 

thiết lập 

trang 

thông tin 

điện tử 

tổng hợp 

104  Thành phần hồ sơ thực hiện 

thủ tục cấp lại giấy phép 

thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của 

giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép); 

- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư 

hỏng. 

 

275  105  Cách thức thực hiện  - Trực tiếp 

- Hoặc qua hệ thống bưu chính 

- Qua mạng Internet 

 

276  106  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
277  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 

107  Thành phần hồ sơ Hồ sơ 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 bao gồm: 

- 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, 

nội dung bao gồm: Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp; những nội dung thay đổi. 

 

278  108  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
279  109  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

280  Cấp giấy 

phép thiết 

lập mạng 

xã hội 

110  Điều kiện về kỹ thuật như 

thế nào để cấp Giấy phép 

thiết lập mạng xã hội? 

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng 

hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu (02 năm) đối với nhật ký xử 

lý thông tin được đăng tải. 

-  Lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với các thông tin về tài Khoản, thời gian 

đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý 

thông tin được đăng tải. 

- Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

- Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức 

tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an 

toàn thông tin; 

- Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và 

khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo 

quy định của pháp luật; 

- Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, 

cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, 

lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng 

xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo các quy định tại điểm a, b,c,d 

và đ khoản10 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP.  

281  111  Điều kiện về quản lý thông 

tin như thế nào để cấp Giấy 

phép thiết lập mạng xã hội? 

Điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội: 

a) Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo 

các quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 23 đ Nghị định này và được đăng 

tải trên trang chủ của mạng xã hội; 

b) Bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng 

xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch 

vụ, tiện ích của mạng xã hội; 

c) Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 

Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có 

yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng 

văn bản, điện thoại, email); 

d) Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người 

sử dụng; 

đ) Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu 

thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân khác.” 

 

282  Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

thiết lập 

mạng xã 

112  Tổ chức, doanh nghiệp có 

giấy phép thiết lập mạng xã 

hội phải làm thủ tục sửa 

đổi, bổ sung giấy phép 

trong những trường hợp 

Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục 

sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau: 

- Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp; 

- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam; 

- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm; 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

hội  như thế nào? 

 

- Thay đổi loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ (tên miền khi cung 

cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp 

cho các thiết bị di động). 

283  113  Cách thức thực hiện  - Trực tiếp. 

- Hoặc qua hệ thống bưu chính. 

- Qua mạng Internet. 

 

284  114  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
285  115  Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung); 

- Các tài liệu chứng minh có liên quan. 
 

286  Gia hạn 

giấy phép 

thiết lập 

mạng xã 

hội  

116  Thành phần hồ sơ thực hiện 

Gia hạn giấy phép thiết lập 

mạng xã hội 

- Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn). 

 
 

287  117  Giấy phép thiết lập mạng xã 

hội được gia hạn mấy lần? 

- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 

(hai) năm. 
 

288  118  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
289  119  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
290  Cấp lại 

giấy phép 

thiết lập 

mạng xã 

hội  

120  Thành phần hồ sơ cấp lại  - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của 

giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép); 

- Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư 

hỏng. 

 

291  121  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
292  122  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
293  Thông 

báo thay 

đổi chủ sở 

hữu, địa 

chỉ trụ sở 

chính của 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

123  Thành phần hồ sơ Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, 

doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội bao gồm: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh 

nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội, nội dung bao gồm: 

Tên tổ chức, doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập mạng xã hội; những nội 

dung thay đổi. 

 

294  124  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
295  125  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

được cấp 

Giấy phép 

thiết lập 

mạng xã 

hội. 

296  Cấp Giấy 

phép cung 

cấp dịch 

vụ trò 

chơi điện 

tử G1 trên 

mạng 

126  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên 

mạng theo mẫu. 

b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước 

ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13). 

c)Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế. 

d)Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm các nội 

dung chính sau: 

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ, năng lực tài chính, tổ chức, nhân sự, kỹ thuật 

thực hiện cung cấp dịch vụ bảo đảm đáp ứng các điều kiện quy định tại 

điểm b, điểm c, điểm d Điều 32 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; 

- Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống 

thiết bị cung cấp dịch vụ; 

- Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và phần 

dự phòng bao gồm: tên, chức năng, cấu hình dự kiến của từng thiết bị; 

- Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ; kế hoạch 

kết nối với mạng Internet và mạng viễn thông (tên doanh nghiệp, tên 

miền, địa chỉ IP, dung lượng kênh kết nối, kênh phân phối trò chơi); 

- Mô tả chi tiết hệ thống thanh toán trò chơi và kế hoạch kết nối với các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán tại Việt Nam (tên doanh 

nghiệp, hình thức kết nối, quyền và trách nhiệm của các bên); 

- Kế hoạch sử dụng tài nguyên Internet; 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

- Phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của người 

chơi; 

- Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) giám sát hoạt 

động hệ thống cung cấp dịch vụ; kế hoạch sao lưu dữ liệu và phương án 

dự phòng về thiết bị, kết nối; quy trình vận hành, khai thác, cung cấp và sử 

dụng dịch vụ; kế hoạch bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cá nhân của 

người chơi; 

- Mô tả chi tiết hệ thống thiết bị (phần cứng, phần mềm) bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chơi; quy 

chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin. 

297  127  Thời hạn giải quyết hồ sơ 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
298  128  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
299  Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

129  Thành phần hồ sơ  Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 trên mạng bao gồm các tài liệu sau đây:  

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G1 trên mạng trong đó nêu rõ nội dung và lý do cần sửa đổi, bổ 

sung; 

b) Tài liệu, văn bản chứng minh các lý do cần sửa đổi, bổ sung. 

 

300  130  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
301  131  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
302  Cấp lại 

giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

132  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 bao 

gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên 

mạng bao gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; số, nơi cấp, ngày cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số, ngày cấp, ngày hiệu lực của giấy 

phép đã được cấp; lý do đề nghị cấp lại giấy phép; cam kết của doanh 

nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị. 

 

303  133  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
304  134  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
305  Gia hạn 135  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên  
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Sự kiện 

đời sống 

giấy phép 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

mạng bao gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; 

số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số, ngày 

cấp, ngày hiệu lực của giấy phép đã được cấp; lý do đề nghị gia hạn giấy 

phép; cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề 

nghị. 

306  136  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
307  137  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
308  Cấp 

Quyết 

định phê 

duyệt nội 

dung kịch 

bản trò 

chơi điện 

tử G1 trên 

mạng 

138  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản cho mỗi trò chơi bao gồm các 

tài liệu sau đây: 

1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản theo Mẫu số 17 tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, kèm theo cam kết của 

doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy 

định tại Điều 34 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. 

2. Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho 

doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam (bản sao hợp 

lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng 

nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được 

phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Giấy tờ chứng nhận và văn bản 

thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng 

thực). 

3. Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin 

sau đây:  

a) Tên, nguồn gốc, xuất xứ của trò chơi điện tử; 

b) Chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi; hệ thống nhân vật, hệ thống nhiệm 

vụ, bản đồ (sơ đồ); hệ thống vật phẩm ảo, đơn vị ảo, dịch vụ, điểm 

thưởng; hoạt động tương tác, hoạt động đối kháng giữa các nhân vật với 

nhau; hình thức thu phí, phiên bản phát hành; 

c) Phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của 

doanh nghiệp. 

4. Phương án kỹ thuật bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Địa chỉ cụ thể nơi đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và tên doanh 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (trong trường hợp thuê 

chỗ đặt máy chủ); 

b) Mô tả chi tiết hệ thống quản lý thông tin cá nhân người chơi đáp ứng 

yêu cầu tại khoản 2 Điều 32c Nghị định 27/2018/NĐ-CP. 

5. Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò 

chơi: hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phẩm, đồ trang 

bị cho nhân vật; hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu 

ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đối kháng đặc trưng giữa các nhân 

vật với nhau. 

309  139  Thời hạn giải quyết hồ sơ 25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
310  140  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
311  141  Mức thu phí Cấp Quyết 

định phê duyệt nội dung 

kịch bản trò chơi điện tử G1 

trên mạng 

Mức thu phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng: 

5.000.000 đồng/hồ sơ 
 

312  Sửa đổi, 

bổ sung 

Quyết 

định phê 

duyệt nội 

dung, kịch 

bản trò 

chơi điện 

tử G1 trên 

mạng 

142  Thành phần hồ sơ - Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản 

trò chơi điện tử G1 trên mạng bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Bản sao Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử; 

b) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định phê duyệt nội dung, kịch 

bản trò chơi điện tử G1, trong đó nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ 

sung; 

c) Mô tả chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung và các tài liệu chứng 

minh có liên quan. 

 

313  143  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
314  144  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
315  Cấp lại 

Quyết 

định phê 

duyệt nội 

dung, kịch 

bản trò 

145  Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại quyết định, trong đó nêu rõ số, ngày cấp của quyết 

định đã được cấp và lý do đề nghị cấp lại. 
 

316  146  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ  
317  147  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 
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Sự kiện 

đời sống 

chơi điện 

tử G1 trên 

mạng 

318  Thông 

báo thay 

đổi địa chỉ 

trụ sở 

chính, văn 

phòng 

giao dịch, 

địa chỉ đặt 

hoặc cho 

thuê máy 

chủ của 

doanh 

nghiệp 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

148  Thành phần hồ sơ Hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt 

hoặc cho thuê máy chủ bao gồm: 

- Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc 

cho thuê máy chủ bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, số giấy phép 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; những nội dung thay đổi. 

 

319  149  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
320  150  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

321  Thông 

báo thay 

đổi cơ cấu 

tổ chức 

của doanh 

nghiệp 

cung cấp 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

do chia 

151  Thành phần hồ sơ Hồ sơ thông thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi 

điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn 

đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% 

vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 

bao gồm: 

- Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi 

điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn 

đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% 

vốn điều lệ trở lên, bao gồm: Tên doanh nghiệp, số giấy phép cung cấp 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

tách, hợp 

nhất, sáp 

nhập, 

chuyển 

đổi công 

ty theo 

quy định 

của pháp 

luật về 

doanh 

nghiệp; 

thay đổi 

phần vốn 

góp dẫn 

đến thay 

đổi thành 

viên góp 

vốn (hoặc 

cổ đông) 

có phần 

vốn góp 

từ 30% 

vốn điều 

lệ trở lên. 

dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; những nội dung thay đổi. 

322  152  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
323  153  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

324  Thông 

báo thay 

đổi 

phương 

thức, 

phạm vi 

cung cấp 

dịch vụ 

154  Thành phần hồ sơ Hồ sơ thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 đã được phê duyệt bao gồm: 

- Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử G1 đã được phê duyệt, bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp; số 

giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; những nội dung 

thay đổi. 

 

325  155  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
326  156  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

trò chơi 

điện tử G1 

trên mạng 

đã được 

phê duyệt. 

 

327  Cấp giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ trò 

chơi điện 

tử G2, G3, 

G4 trên 

mạng 

157  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G2, G3, G4 bao gồm sau đây: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử (theo mẫu); 

b) Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước 

ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp 

số 68/2014/QH13); 

c) Văn bản xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp đối với tên miền quốc tế. 

d) Đề án cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, bao gồm các nội dung sau đây: 

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ, nhân sự, tài chính phù hợp với quy mô hoạt 

động; 

- Sơ đồ tổng thể hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ, địa điểm đặt hệ thống 

thiết bị cung cấp dịch vụ và kết nối mạng; 

- Thông tin về thiết bị cung cấp dịch vụ cả phần chính và dự phòng bao 

gồm: tên, chức năng, cấu hình;                                                       

- Thông tin chi tiết về phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ: mạng 

internet (địa chỉ IP, tên miền), mạng viễn thông di động (dự kiến kênh 

phân phối trò chơi); 

- Các hình thức thanh toán dịch vụ, các loại thẻ thanh toán và doanh 

nghiệp hợp tác trong việc thanh toán dịch vụ (tên doanh nghiệp, loại hình 

thanh toán); 

- Biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người chơi. 

 

328  158  Thời hạn giải quyết hồ sơ 20 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
329  159  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  



91 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

330  Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ trò 

chơi điện 

tử G2, G3, 

G4 trên 

mạng 

160  Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm các tài liệu sau đây: 

a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trong đó nêu rõ nội dung cần sửa đổi 

và lý do cần sửa đổi, bổ sung; 

b) Tài liệu, văn bản chứng minh các lý do cần sửa đổi, bổ sung. 

 

331  161  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
332  162  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 

333  Cấp lại 

giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ trò 

chơi điện 

tử G2, G3, 

G4 trên 

mạng 

163  Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G2, G3, G4 bao gồm đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, 

trong đó nêu rõ: 

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; 

- Số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Số, ngày cấp của giấy chứng nhận đã được cấp; 

- Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận; 

- Cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị. 

 

334  164  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
335  165  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính  

336  Thông 

báo cung 

cấp dịch 

vụ trò 

chơi điện 

tử 

G2,G3,G4 

trên mạng. 

166  Trong thời gian bao lâu thì 

doanh nghiệp phải thực 

hiện gửi thông báo cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử 

G2,3,4 tới Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

- Tối thiểu 30 ngày làm việc trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G2, G3, G4, doanh nghiệp phải gửi thông báo đối với từng trò 

chơi điện tử sẽ cung cấp tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát 

thanh, truyền hình và thông tin điện tử). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin 

điện tử) cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

trên mạng. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

tử) thì doanh nghiệp được cung cấp trò chơi theo ngày dự kiến đã nêu 

trong thông báo. 

337  167  Cách thức thực hiện - Trực tiếp; 

- Qua hệ thống bưu chính; 

-  Qua mạng internet. 

 

338  168  Số lượng hồ sơ 01 bộ  
339  Thông 

báo thay 

đổi tên 

miền khi 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử 

trên trang 

thông tin 

điện tử 

(trên 

Internet), 

kênh phân 

phối trò 

chơi (trên 

mạng viễn 

thông di 

động), thể 

loại trò 

chơi (G2, 

G3, G4); 

Thay đổi 

địa chỉ trụ 

sở chính 

của doanh 

169  Thành phần hồ sơ .Hồ sơ thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi 

(trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi 

địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

G2, G3, G4 trên mạng bao gồm: 

- Thông báo thay đổi thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên 

mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, 

G4 trên mạng, nội dung bao gồm: Tên doanh nghiệp; số giấy chứng nhận 

đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; những 

nội dung thay đổi. 

 

340  170  Cách thức thực hiện - Trực tiếp; 

- Qua hệ thống bưu chính; 

-  Qua mạng internet. 

 

341  171  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
342  172  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 

 
 



93 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nghiệp 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử 

G2,G3,G4 

trên mạng. 

343  Thông 

báo thay 

đổi cơ cấu 

tổ chức 

của doanh 

nghiệp 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử 

G2,G3,G4 

trên mạng 

do chia, 

tách, hợp 

nhất, sáp 

nhập, 

chuyển 

đổi công 

ty theo 

quy định 

của pháp 

luật về 

doanh 

nghiệp; 

thay đổi 

173  Thành phần hồ sơ Hồ sơ thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần 

vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 bao 

gồm: 

- Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; phần 

vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn 

góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4, bao gồm: Tên 

doanh nghiệp; số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử G2, G3, G4 trên mạng; những nội dung thay đổi. 

 

344  174  Cách thức thực hiện - Trực tiếp; 

- Qua hệ thống bưu chính; 

-  Qua mạng internet. 

 

345  175  Thời hạn giải quyết hồ sơ 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
346  176  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

phần vốn 

góp dẫn 

đến thay 

đổi thành 

viên góp 

vốn hoặc 

cổ đông) 

có phần 

vốn góp 

từ 30% 

vốn điều 

lệ trở lên 

của doanh 

nghiệp 

cung cấp 

dịch vụ 

trò chơi 

điện tử 

G2, G3, 

G4 trên 

mạng. 

347  Cấp Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ nội 

dung 

thông tin 

trên mạng 

viễn thông 

di động 

177  Điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký cung cấp dịch 

vụ nội dung thông tin trên 

mạng viễn thông di động? 

Là tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam 

có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp 

dịch vụ nội dung thông tin trên mạng. 

Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô 

hoạt động 

Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin 

 

348  178  Thành phần hồ sơ? Thành phần hồ sơ: 

a) Tờ khai đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn 

thông di động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) một 

trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập (kèm theo bản sao Điều lệ hoạt 

động đối với các tổ chức hội, đoàn thể), Giấy phép hoạt động báo chí có 

chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin 

trên mạng viễn thông di động (doanh nghiệp gửi kèm bản in đã đóng dấu 

xác nhận của doanh nghiệp các thông tin về ngành nghề của doanh nghiệp 

được thông báo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia). 

349  179  Thời hạn giải quyết hồ sơ? 20 ngày kể từ khi nhận được thông báo  
350  180  Số lượng hồ sơ? 01 bộ bản chính  
351  Sửa đổi, 

bổ sung 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ nội 

dung 

thông tin 

trên mạng 

viễn thông 

di động 

181  Tổ chức, doanh nghiệp phải 

làm thủ tục sửa đổi, bổ sung 

giấy chứng nhận đăng ký 

cung cấp dịch vụ nội dung 

thông tin đã được cấp khi 

nào? 

Tổ chức, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận 

đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin đã được cấp khi thay đổi tên 

tổ chức, doanh nghiệp. 

 

352  182  Thành phần hồ sơ? - Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 

dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động theo Mẫu số 03 ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

- Tài liệu liên quan đến các thông tin thay đổi. 

 

 

353  Cấp lại 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký cung 

cấp dịch 

vụ nội 

dung 

thông tin 

trên mạng 

viễn thông 

183  -Trường hợp nào cấp lại 

giấy chứng nhận đăng ký 

cung cấp dịch vụ nội dung 

thông tin trên mạng viễn 

thông di động? 

- Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông 

tin trên mạng viễn thông di động bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị 

tiêu hủy dưới hình thức khác tổ chức, doanh nghiệp phải gửi đơn đề nghị 

cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên 

mạng viễn thông di động trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục 

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 

 

354  184  Thời hạn giải quyết hồ sơ 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ  
355  185  Số lượng hồ sơ 01 bộ bản chính 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

di động 

8. Vụ Bưu chính 26 26  
356  Cấp giấy 

phép bưu 

chính 

 Đại lý của doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ bưu 

chính thành lập theo pháp 

luật Việt Nam có phải làm 

thủ tục đề nghị cấp giấy 

phép bưu chính, văn bản 

xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính hay không? 

Điều 166 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy d định: 

“Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và 

bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng 

hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho 

khách hàng để hưởng thù lao”. 

Bên cạnh đó, pháp luật về bưu chính không quy định Đại lý của doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, thông báo hoạt 

động bưu chính; không quy định điều kiện để làm Đại lý cho doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính. 

Do vậy, Đại lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính thành lập 

theo pháp luật Việt Nam không bắt buộc phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy 

phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

 

357   Theo quy định pháp luật về 

bưu chính, hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép bưu chính 

cần có: “Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

(ĐKKD) do doanh nghiệp 

tự đóng dấu xác nhận và 

chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của bản sao”. 

Vậy giấy chứng nhận 

ĐKKD do UBND Phường 

xác thực có được chấp nhận 

hay không? 

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC,  

điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính 

(Nghị định số 47/2011/NĐ-CP) quy định giấy chứng nhận ĐKKD trong 

hồ sơ đề nghị cấp phép chỉ cần bản do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận 

và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao mà không cần phải nộp 

bản sao có chứng thực.  

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp giấy chứng nhận ĐKKD do UBND 

Phường chứng thực hoàn toàn được chấp nhận. 

 

358   Doanh nghiệp tôi muốn 

tham gia cung ứng dịch vụ 

thư có địa chỉ nhận có khối 

lượng đơn chiếc đến 2kg, 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Bưu chính: “Doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam 

(kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy 

phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp”. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

vậy doanh nghiệp tôi có 

phải xin giấy phép bưu 

chính không, nếu có thì 

điều kiện để được cấp phép 

cung ứng dịch vụ này là gì? 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính và Điều 5 Nghị định 

số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật bưu chính, điều kiện để được cấp giấy phép bưu chính như 

sau: 

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính; 

+ Có khả năng tài chính (phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt 

Nam đối với cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế; phải có mức vốn tối 

thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam đối với cung ứng dịch vụ bưu chính trong 

phạm vi liên tỉnh; mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu 

tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp), nhân sự phù hợp 

với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép; 

+ Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, 

chất lượng dịch vụ bưu chính; 

+ Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, 

bưu gửi, mạng bưu chính. 

359   Công ty tôi có nhu cầu xin 

cấp giấy phép bưu chính, 

vậy cho chúng tôi hỏi giấy 

phép bưu chính có thời hạn 

tối đa bao nhiêu năm?  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Bưu chính quy định giấy phép 

bưu chính được cấp với thời hạn không quá 10 năm. 
 

360  Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

bưu chính 

 Khi làm thủ tục sửa đổi tên, 

địa chỉ trụ sở chính của 

doanh nghiệp trong giấy 

phép bưu chính đã được cấp 

thì hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bưu chính 

cần có những loại tài liệu 

nào?  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP & Điều 

4 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, trường hợp doanh 

nghiệp đề nghị sửa đổi tên, địa chỉ trụ sở chính trong giấy phép bưu chính 

đã được cấp, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ là bản gốc và gồm 

các tài liệu sau: 

1. Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (theo mẫu Phụ lục 

IV Nghị định 47/2011/NĐ-CP) 

2. Giấy chứng nhận ĐKKD do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. 

361   Khi doanh nghiệp làm thủ 

tục sửa đổi, bổ sung phạm 

vi cung ứng dịch vụ bưu 

chính từ phạm vi nội tỉnh 

sang phạm vi liên tỉnh thì 

doanh nghiệp cần làm thủ 

tục như thế nào? 

Theo quy định tại Điều 9 và khoản 5 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-

CP, trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính từ 

nội tỉnh sang phạm vi liên tỉnh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị lên Bộ 

Thông tin và Truyền thông và thực hiện thủ tục như cấp giấy phép mới. 

Hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính được quy định 

tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP. 

 

362   Công ty tôi đang làm hồ sơ 

sửa đổi tên doanh nghiệp 

trong giấy phép bưu chính, 

thời gian cấp sửa đổi giấy 

phép bưu chính là bao nhiêu 

ngày?  

Theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đáp ứng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép 

bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu 

chính. 

 

363   Công ty tôi muốn sửa đổi 

thông tin về tên doanh 

nghiệp, trụ sở chính trên 

giấy phép bưu chính đã cấp. 

Vậy, Công ty tôi có thể nộp 

hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bưu chính 

qua đường bưu chính 

không? Và phải gửi tới cơ 

quan nào? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính được 

nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc sử dụng dịch vụ tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu 

chính cho công ty của anh chị trước đây là đơn vị thụ lý hồ sơ. 

 

364  Cấp lại 

giấy phép 

bưu chính 

khi bị mất 

hoặc hư 

hỏng 

không sử 

dụng được 

 Cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền nào sẽ cấp lại giấy 

phép bưu chính mới cho 

doanh nghiệp trong trường 

giấy phép bưu chính bị mất 

hoặc hư hỏng không sử 

dụng được? 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm cấp lại 

bản sao từ bản gốc giấy phép bưu chính đã cấp cho doanh nghiệp khi 

doanh nghiệp có nhu cầu và nộp hồ sơ đáp ứng các quy định.  

 

365   Thời hạn cấp lại giấy phép Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, trong  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

bưu chính khi bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng 

được là bao lâu? 

thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng đúng quy 

định của pháp luật bưu chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp 

giấy phép bưu chính sẽ cấp lại giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp. 

366   Mức phí cấp lại giấy phép 

bưu chính phạm vi nội tỉnh 

khi bị mất hoặc hư hỏng 

không sử dụng được là bao 

nhiêu tiền? 

Theo quy định tại điểm 1 mục II Biểu mức phí thẩm định điều kiện hoạt 

động bưu chính ban hành kèm theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, mức thu phí cấp 

lại giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không 

sử dụng được là 1.250.000 (một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

 

367   Khi làm thủ tục cấp lại giấy 

phép bưu chính khi bị mất 

hoặc hư hỏng không sử 

dụng được thì hồ sơ cần có 

những loại tài liệu nào? 

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính, trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép bưu 

chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp cần chuẩn 

bị 01 bộ hồ sơ là bản gốc và gồm các tài liệu sau: 

1. Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu Phụ lục V Nghị 

định 47/2011/NĐ-CP). 

2. Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng đối với trường hợp 

bị hư hỏng không sử dụng được. 

 

368  Cấp lại 

giấy phép 

bưu chính 

khi hết 

hạn 

 

 

 Trong thời hạn bao lâu 

trước khi giấy phép bưu 

chính hết hạn, doanh nghiệp 

bưu chính phải gửi hồ sơ đề 

nghị cấp lại? Nếu không 

nộp đúng thời hạn nhưng 

vẫn muốn xin được cấp lại 

giấy phép mới khi giấy 

phép cũ đã hết hạn thì thủ 

tục xin cấp phép lại như thế 

nào? 

- Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp 

bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản 

gốc gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép (khoản 1 

Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP). 

 - Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không 

làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính đúng thời hạn như nêu trên thì 

doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và 

thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới (khoản 5 Điều 12 Nghị định 

số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011). 

 

369   Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp 

lại giấy phép bưu chính khi 

hết hạn, doanh nghiệp phải 

Theo quy định tại khoản c Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, khi nộp 

hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn, doanh nghiệp phải 

nộp báo cáo tài chính 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nộp báo cáo tài chính của 

02 năm gần nhất. Vậy báo 

cáo tài chính 02 năm gần 

nhất là năm nào? 

nhận và chịu trách nhiêm về tính chính xác của báo cáo. Quy định này có 

thể hiểu như sau: Trường hợp giấy phép bưu chính của Công ty hết hạn 

vào năm 2019 thì khi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi 

hết hạn, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính 02 năm 2017 và 2018. 

370   Mức phí cấp lại giấy phép 

bưu chính phạm vi nội tỉnh 

khi hết hạn là bao nhiêu 

tiền? 

Theo quy định tại điểm 1 mục II Biểu mức phí thẩm định điều kiện hoạt 

động bưu chính ban hành kèm theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, mức phí cấp lại 

giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh là 10.750.000 (Mười triệu bảy trăm 

năm mươi ngàn đồng chẵn). 

 

371   Công ty chúng tôi đã nộp 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

bưu chính trước thời điểm 

giấy phép bưu chính hết hạn 

35 ngày, vậy trong bao lâu 

Công ty chúng tôi được cấp 

lại giấy phép bưu chính 

mới? 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính, việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực 

hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đáp ứng quy định. 

 

372  Cấp văn 

bản xác 

nhận 

thông báo 

hoạt động 

bưu chính 

 Công ty tôi đã được Bộ 

TTTT cấp giấy phép bưu 

chính và văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu 

chính trên phạm vi toàn 

quốc, giờ công ty tôi dự 

kiến mở thêm nhiều văn 

phòng đại diện tại 01 tỉnh 

khác. Vậy công ty tôi phải 

thực hiện thông báo hoạt 

động chung hay thông báo 

riêng cho từng văn phòng 

đại diện? 

Công ty có thể lập riêng hoặc chung hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính cho nhiều Văn phòng đại diện. Tùy vào nhu cầu của 

doanh nghiệp và để thuận lợi thì công ty có thể lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 

cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chung cho nhiều 

Văn phòng đại diện của công ty tại tỉnh này. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý 

một số nội dung sau: 

- Việc chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính chung cho các Văn phòng đại diện trên địa bàn phải bảo đảm đầy đủ 

các thông tin của các văn phòng đại diện theo đúng quy định tại khoản 3 

Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số 

nội dung của Luật bưu chính. 

- Thẩm quyền ký thông báo hoạt động bưu chính phải là người có đủ thẩm 

quyền đại diện theo quy định của pháp luật cho các Văn phòng đại diện 

nêu trên. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

- Trong hồ sơ đề nghị, công ty nên nêu rõ nhu cầu trong việc cấp một văn 

bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chung cho các Văn phòng 

đại diện hay cấp riêng văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

cho từng Văn phòng đại diện; số lượng bản chính văn bản xác nhận thông 

báo mà công ty muốn nhận. (chỉ 1 bản chính hoặc số lượng bản chính 

tương ứng với số lượng Văn phòng đại diện có tên trên văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính). 

373   Trường hợp cấp chung 01 

văn bản XNTB cho nhiều 

Văn phòng đại diện thì mức 

thu phí là như thế nào? 

Đối với trường hợp này, mức thu phí là 01 triệu đồng/ lần, không phân 

biệt số lượng văn phòng đại diện được xác nhận thông báo hoạt động 

trong văn bản xác nhận đó (quy định tại điểm 2 mục II Biểu mức phí thẩm 

định điều kiện hoạt động bưu chính ban hành kèm theo Thông tư số 

291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 

bưu chính)  

 

374   Khi thực hiện cung ứng 

dịch vụ gói kiện, hàng hóa, 

công ty tôi có phải thông 

báo hoạt động bưu chính tới 

cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền không? Nếu có thủ 

tục thông báo gồm những 

gì? 

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính và khoản 1 

Điều 8 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính, khi cung ứng 

dịch vụ gói kiện, hàng hóa công ty phải thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính và  việc thông báo hoạt động 

bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính. 

- Hồ sơ thông báo hoạt động quy chính được quy định tại khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính. 

 

375   Mức phí cấp văn bản 

XNTB đối với doanh 

nghiệp tự cung ứng dịch vụ 

bưu chính phạm vi nội tỉnh 

là bao nhiêu tiền? 

 

Theo quy định tại điểm 1 mục II Biểu mức phí thẩm định điều kiện hoạt 

động bưu chính ban hành kèm theo Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, mức thu phí cấp 

văn bản XNTB đối với doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ bưu chính phạm 

vi nội tỉnh là 1.250.000 (một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) 

 

376  Cấp lại  Mức phí phải nộp trong Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

văn bản 

xác nhận 

thông báo 

hoạt động 

bưu chính 

khi bị mất 

hoặc hư 

hỏng 

không sử 

dụng được 

trường hợp cấp lại văn bản 

xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính phạm vi 

liên tỉnh khi bị mất hoặc hư 

hỏng không sử dụng được 

là bao nhiêu tiền? 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính thì mức phí phải nộp 

trong trường hợp đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính phạm vi liên tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

là: 2.500.000 đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

377   Hồ sơ đề nghị cấp lại văn 

bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính khi bị 

mất hoặc hư hỏng không sử 

dụng được gồm những loại 

tài liệu nào? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, hồ sơ 

đề nghị cấp lại văn bản XNTB khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

được gồm: 

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản XNTB theo mẫu phụ lục V Nghị định số 

47/2011/NĐ-CP; 

- Bản gốc văn bản XNTB đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng 

dụng được. 

 

378   Thời hạn cấp lại văn bản 

XNTB khi bị mất hoặc hư 

hỏng không sử dụng được 

là bao lâu? 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 

17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của 

Luật bưu chính, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đáp ứng đúng quy định của pháp luật bưu chính, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính sẽ cấp lại văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu chính cho doanh nghiệp. 

 

379   Cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền nào sẽ cấp lại văn 

bản XNTB mới cho doanh 

nghiệp trong trường hợp 

văn bản XNTB bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng 

được? 

Theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP 

ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung 

của Luật bưu chính, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cấp văn bản 

XNTB sẽ có trách nhiệm cấp lại bản sao từ bản gốc văn bản XNTB đã cấp 

cho doanh nghiệp.  

 

 

380  Công bố 

hợp quy 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

 Đối tượng phải làm thủ tục 

công bố hợp quy? 

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 

15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy 

định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính công ích quyết định, công bố mức chất lượng dịch vụ 

bưu chính công ích không thấp hơn mức chất lượng quy định tại Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

công ích trong hoạt động phát hành báo chí - QCVN 01:2015/BTTTT. 

381   Trường hợp nào thì đăng bố 

hợp quy? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2018/TT-BTTTT ngày 

15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy 

định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính, 03 trường hợp cần đăng bố 

hợp quy như sau: 

1. Khi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được giao bổ 

sung các nhiệm vụ công ích; 

2. Khi Quy chuẩn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 

3. Khi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thay đổi nội 

dung đã đăng ký công bố hợp quy. 

 

9. Cục Báo chí 51 51  
382  Cấp Giấy 

phép hoạt 

động báo 

in 

 

1  Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt 

động báo chí in? 

 

Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động báo chí in gồm: 

            a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01); 

 b) Đề án hoạt động báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức, gồm 

các nội dung sau: 

 - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; 

 - Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 

Luật báo chí và các tài liệu kèm theo; 

 - Kết cấu và các nội dung chính của ấn phẩm. 

 c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 02); 

 d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập (Mẫu số 03); 

 đ) Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ 

quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in. 

(Mẫu theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền 

thông) 

 

383  2  Thời gian xem xét cấp Giấy 

phép hoạt động báo chí in? 

Thế nào là hồ sơ hợp lệ? 

 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 09); trường hợp từ 

chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đầy đủ và chuẩn xác về thông tin theo đúng quy định 

của Luật Báo chí năm 2016 và Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Trường hợp nộp hồ sơ bổ sung, thời hạn giải 

quyết tính từ thời điểm nhận hồ sơ bổ sung hợp lệ cuối cùng. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

384  Cấp Giấy 

phép hoạt 

động báo 

điện tử 

 

3  Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép hoạt động báo chí cho 

cơ quan nào? 

 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản báo, tạp chí điện tử, đề nghị hoàn 

thiện hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hồ sơ gửi về Bộ Thông tin 

và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. 

 

385  4  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép hoạt động báo điện tử 

gồm những gì? 

 

Hồ sơ gồm: 

            a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 

05); 

 b) Đề án hoạt động báo điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức, 

gồm các nội dung sau: 

 - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; 

 - Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 

Luật báo chí và các tài liệu kèm theo; 

 - Kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo 

điện tử; các chuyên mục của chuyên trang của báo điện tử; 

 - Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung. 

 c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 02). 

 d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập (Mẫu số 03); 

 đ) Bản in màu giao diện trang chủ báo điện tử có xác nhận của cơ 

quan, tổ chức đề nghị cấp phép. Trang chủ của báo điện tử phải hiển thị 

các thông tin: Tên báo điện tử; tên cơ quan chủ quản báo chí; tên miền; số 

giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép; địa chỉ trụ sở chính; số điện 

thoại, fax, thư điện tử; họ và tên tổng biên tập; 

 e) Văn bản chứng minh sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối 

thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp phép. 

 

386  Cấp Giấy 

phép xuất 

bản phụ 

trương 

5  Tôi muốn tìm hiểu về “Phụ 

trương” của báo in? 

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016, Phụ trương là 

trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính 

của báo in. 

 

387  6  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép xuất bản phụ trương? 

 

Hồ sơ gồm: 

            a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; 

 b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 04); 

 c) Đề án xuất bản phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản 

báo chí, gồm các nội dung sau: 

 



105 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

 - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; 

 - Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 

Luật báo chí và các tài liệu kèm theo; 

 - Kết cấu và các nội dung chính của phụ trương; 

 d) Mẫu trình bày tên gọi của phụ trương có xác nhận của cơ quan 

chủ quản báo chí. 

388  Cấp Giấy 

phép 

Chuyên 

trang của 

báo điện 

tử 

7  Chuyên trang của báo điện 

tử có được phép sử dụng 

tên miền riêng không? 

 

Khoản 14 Điều 3 Luật Báo chí năm 2016 quy định: “Chuyên trang của 

báo điện tử là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn 

chỉ, Mục đích của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được 

quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử”. Do đó, chuyên trang của 

báo điện tử không được phép có tên miền riêng. 

 

389  8  Hồ sơ cấp phép chuyên 

trang của Báo điện tử có 

phải nộp ở Bộ Thông tin và 

Truyền thông không? 

Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “Cơ quan chủ quản báo chí gửi 

trực tiếp hồ sơ về Cục Báo chí” (số 7 Yết Kiêu, Hà Nội). 

 

 

390  Xuất bản 

thêm ấn 

phẩm báo 

chí 

9  Hồ sơ cấp phép xuất bản ấn 

phẩm báo chí gồm những 

gì? 

 

            a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; 

 b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí 

(Mẫu số 04); 

 c) Đề án xuất bản ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ 

quản báo chí, gồm các nội dung sau: 

 - Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; 

 - Trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 

Luật báo chí và các tài liệu kèm theo; 

 - Kết cấu và các nội dung chính của ấn phẩm; 

 d) Mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm có xác nhận của cơ quan chủ 

quản báo chí. 

 

391  10  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp phép ấn phẩm báo chí 

là bao nhiêu lâu? 

 

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp 

giấy phép xuất bản ấn phẩm báo chí (Mẫu số 11). Trường hợp từ chối cấp, 

Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do.” 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

392  Cấp Giấy 

phép sửa 

đổi, bổ 

sung 

những 

điều ghi 

trong giấy 

phép hoạt 

động báo 

in 

11  Cơ quan báo chí khi có nhu 

cầu thay đổi hình thức trình 

bày tên gọi cơ quan báo chí 

có cần văn bản đề nghị của 

cơ quan chủ quản không? 

 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Khi thay đổi các nội dung theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi văn 

bản kèm theo mẫu trình bày tên ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác 

nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp cơ quan báo chí 

muốn thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí) đề nghị 

Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi.” 

 

 

393  12  Hồ sơ, thủ tục khi cơ quan 

báo chí muốn thay đổi tôn 

chỉ, mục đích được quy 

định trong Giấy phép hoạt 

động báo chí. 

 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: Khi thay đổi các nội dung theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 

trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin 

và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có: 

 a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; 

 b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy 

phép (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích). 

 

394  Cấp Giấy 

phép sửa 

đổi, bổ 

sung 

những 

điều ghi 

trong giấy 

phép hoạt 

động báo 

điện tử 

 

13  Hồ sơ, thủ tục khi cơ quan 

báo chí muốn thay đổi tên 

miền được quy định trong 

Giấy phép hoạt động báo 

chí. 

 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy 

định: Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật 

Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ 

sung giấy phép. Hồ sơ gồm có: 

 a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; 

 b) Văn bản chứng minh sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối 

thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp phép (đối với trường hợp thay 

đổi tên miền). 

 

395  14  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp Giấy phép sửa đổi, bổ 

sung những điều ghi trong 

Giấy phép hoạt động báo 

điện tử là bao nhiêu lâu? 

 Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm 

xem xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

 

396  Giấy phép 

sửa đổi, 

15  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép sửa đổi, bổ sung 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản phụ trương 

được quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

bổ sung 

những nội 

dung ghi 

trong giấy 

phép xuất 

bản phụ 

trương 

những nội dung ghi trong 

Giấy phép xuất bản phụ 

trương quy định ở đâu? 

26/12/2016. 

 

397  16  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp Giấy phép sửa đổi, bổ 

sung những nội dung ghi 

trong Giấy phép xuất bản 

phụ trương là bao nhiêu 

lâu? 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem 

xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

 

 

398  Cấp Giấy 

phép sửa 

đổi, bổ 

sung 

những nội 

dung ghi 

trong 

Giấy phép 

xuất bản 

thêm ấn 

phẩm báo 

chí 

17  Hồ sơ cấp Giấy phép sửa 

đổi, bổ sung những nội 

dung ghi trong Giấy phép 

xuất bản thêm ấn phẩm báo 

chí quy định ở đâu? 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản thêm ấn 

phẩm báo chí được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 48/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016. 

 

399  18  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp Giấy phép sửa đổi, bổ 

sung những nội dung ghi 

trong Giấy phép xuất bản 

thêm ấn phẩm báo chí là 

bao nhiêu lâu? 

 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem 

xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

 

 

400  Cấp Giấy 

phép sửa 

đổi, bổ 

sung 

những nội 

dung ghi 

trong 

Giấy phép 

xuất bản 

chuyên 

trang 

19  Hồ sơ cấp Giấy phép sửa 

đổi, bổ sung những nội 

dung ghi trong Giấy phép 

xuất bản chuyên trang quy 

định ở đâu? 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản chuyên 

trang được quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 48/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016. 

 

 

401  20  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp Giấy phép Sửa đổi, bổ 

sung những nội dung ghi 

trong Giấy phép xuất bản 

chuyên trang là bao nhiêu 

lâu? 

Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách 

nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do.” 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

402  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

phụ 

trương 

 

21  Khi thay đổi hình thức trình 

bày tên phụ trương cần 

những hồ sơ, thủ tục gì? 

 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương 

bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

- Mẫu trình bày tên phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí 

(đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên phụ 

trương). 

 

403  22  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

thay đổi nội dung ghi trong 

Giấy phép xuất bản phụ 

trương là bao nhiêu lâu? 

 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem 

xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

 

404  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

mở 

chuyên 

trang của 

báo điện 

tử 

 

23  Khi thay đổi hình thức trình 

bày tên chuyên trang của 

báo điện tử cần những hồ 

sơ, thủ tục gì? 

 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản chuyên 

trang bao gồm: 

 - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

 - Mẫu trình bày tên chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ 

quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của 

tên chuyên trang). 

 

405  24  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

thay đổi nội dung ghi trong 

Giấy phép xuất bản chuyên 

trang là bao nhiêu lâu? 

 

Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem 

xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; trường hợp 

không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

 

406  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

hoạt động 

báo điện 

tử 

 

25  Khi thay đổi Tổng biên tập, 

cơ quan báo chí có cần làm 

hồ sơ đề nghị thay đổi tên 

Tổng biên tập trên Giấy 

phép hoạt động báo điện tử 

không? 

Việc thay đổi người đứng đầu (Tổng biên tập) cơ quan báo chí cần có văn 

bản đồng ý thỏa thuận bổ nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ 

Thông tin và Truyền thông không cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung đối với 

trường hợp thay đổi Tổng biên tập. 

 

 

407  26  Khi thay đổi hình thức trình 

bày tên báo điện tử cần 

những hồ sơ, thủ tục gì? 

 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản báo điện tử 

bao gồm: 

 - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

 - Mẫu trình bày tên báo điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên báo 

điện tử). 

408  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

hoạt động 

báo in 

 

27  Khi thay đổi hình thức trình 

bày tên báo in hồ sơ cần 

những gì? 

 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản báo in bao 

gồm: 

 - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

 - Mẫu trình bày tên báo in có xác nhận của cơ quan chủ quản báo 

chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên báo in). 

 

409  28  Khi thay đổi số trang báo in 

cần những hồ sơ, thủ tục gì? 

Khi cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi số trang báo in, cơ quan chủ quản 

báo chí cần có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. 
 

410  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

thêm ấn 

phẩm báo 

chí 

 

29  Khi thay đổi hình thức trình 

bày tên ấn phẩm báo chí 

cần những hồ sơ, thủ tục gì? 

 

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản ấn phẩm báo 

chí bao gồm: 

 - Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan chủ quản báo chí; 

 - Mẫu trình bày tên ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ 

quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của 

tên ấn phẩm báo chí). 

 

411  30  Khi thay đổi số trang ấn 

phẩm báo chí cần những hồ 

sơ, thủ tục gì? 

 

Khi cơ quan báo chí có nhu cầu thay đổi số trang ấn phẩm báo chí, cơ 

quan chủ quản báo chí cần có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

 

412  Cấp Giấy 

phép xuất 

bản Bản 

tin 

 

31  Hồ sơ đề nghị cấp phép 

xuất bản bản tin có mẫu bản 

khai người chịu trách nhiệm 

bản tin không? 

Hồ sơ đề nghị cấp phép không có mẫu bản khai người chịu trách nhiệm 

xuất bản bản tin. 

 

 

413  32  Khuôn khổ tối đa của bản 

tin là bao nhiêu? Số trang 

tối đa là bao nhiêu? 

Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19cm x 27cm. Số trang tối đa là 64 trang. 

 
 

414  Cấp Giấy 

phép xuất 

bản Đặc 

san 

 

33  Hồ sơ đề nghị cấp phép 

xuất bản đặc san có thể gửi 

qua bưu điện được không? 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi trực tiếp hoặc qua hệ 

thống bưu chính 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. 

 

 

415  34  Đặc san có quy định về 

khuôn khổ không? 

Không có quy định về khuôn khổ tối đa và tối thiểu của đặc san. 

 
 

416  Thay đổi 35  Thời hạn thủ tục thay đổi Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

bản tin 

 

nội dung ghi trong phép 

xuất bản bản tin là bao 

nhiêu ngày? 

 

trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan, tổ chức; trường 

hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 

417  36  Có thể thay đổi người chịu 

trách nhiệm xuất bản bản 

tin không? 

Trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin, cơ quan đề 

nghị cấp phép xuất bản bản tin có thể gửi hồ sơ đề nghị đến Cục Báo chí. 

 

 

418  Thay đổi 

nội dung 

ghi trong 

giấy phép 

xuất bản 

đặc san 

 

37  

 

 

 

Khi thay đổi mẫu trình bày 

tên gọi đặc san có cần cấp 

lại giấy phép xuất bản đặc 

san không? 

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi mẫu trình bày tên gọi phải có văn 

bản đề nghị Cục Báo chí cho phép thay đổi và mẫu trình bày tên gọi của 

đặc san và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay 

đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài). 

 

419  38  Thời hạn thủ tục thay đổi 

nội dung ghi trong phép 

xuất bản đặc san là bao 

nhiêu ngày? 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có 

trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi của cơ quan, tổ chức; trường 

hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 

 

420  Cấp thẻ 

nhà báo 

 

39  Quy định về hồ sơ, thủ tục 

cấp thẻ nhà báo được quy 

định ở đâu? 

Hồ sơ, thủ tục cấp thẻ nhà báo được quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

 

421  40  Khi nào có thể nộp hồ sơ đề 

nghị cấp thẻ nhà báo? 

 

Cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo (bao 

gồm cả bản khai điện tử) trước ngày 01 tháng 11 và ngày 21 tháng 4 hàng 

năm và trước 120 ngày tính đến thời điểm thẻ nhà báo hết thời hạn sử 

dụng được quy định trên thẻ. 

 

422  Cấp lại 

thẻ nhà 

báo 

 

41  Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ 

nhà báo gồm những gì? 

 

Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, 

cơ quan, đơn vị công tác và giấy báo mất có xác nhận của công an thị trấn, 

xã, phường nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ; trường hợp thẻ bị hỏng 

phải gửi kèm theo thẻ cũ. 

 

423  42  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

cấp lại thẻ nhà báo là bao 

nhiêu lâu? 

 

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ nhà báo là 30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

424  Đổi thẻ 

nhà báo 

43  Hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà 

báo gồm những gì? 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, Luật Báo chí năm 2016, hồ sơ đề nghị 

đổi thẻ nhà báo gồm: 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

   - Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị mà người đề nghị được đổi 

thẻ nhà báo chuyển đến làm việc; 

 - Bản sao quyết định tiếp nhận công tác hoặc hợp đồng lao động có 

chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

 - Bản sao thẻ nhà báo đã được cấp tại cơ quan, đơn vị trước khi 

chuyển công tác; 

 - Văn bản của cơ quan, đơn vị trước khi chuyển công tác xác nhận 

người đề nghị đổi thẻ nhà báo không thuộc một hoặc các trường hợp quy 

định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 Luật báo chí; 

 - Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát. 

425  44  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

đổi thẻ nhà báo là bao nhiêu 

lâu? 

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị đổi thẻ nhà báo là 30 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

426  Thỏa 

thuận bổ 

nhiệm 

người 

đứng đầu 

cơ quan 

báo chí 

45  Hồ sơ đề nghị thỏa thuận bổ 

nhiệm người đứng đầu cơ 

quan báo chí có mẫu sơ yếu 

lý lịch không? 

Sơ yếu lý lịch người dự kiến là tổng biên tập là Mẫu số 03 Thông tư số 

48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 

427  46  Bộ Thông tin và Truyền 

thông có thỏa thuận bổ 

nhiệm Phó Tổng biên tập 

không? 

Luật Báo chí năm 2016 không quy định việc Bộ Thông tin và Truyền 

thông thỏa thuận bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí. 
 

428  Đăng ký 

danh mục 

báo chí 

nhập khẩu 

 

47  Cơ sở nhập khẩu báo in có 

phải đăng ký danh mục 

nhập khẩu không? 

Khoản 3 Điều 54 Luật Báo chí năm 2016 quy định: Cơ sở nhập khẩu báo 

in phải đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền 

thông trước khi nhập khẩu. 

 

429  48  Cơ quan nào chị trách 

nhiệm kiểm tra nội dung 

báo chí nhập khẩu trước khi 

phát hành? 

Khoản 4 Điều 54 Luật Báo chí năm 2016 quy định: Người đứng đầu cơ sở 

nhập khẩu báo in phải tổ chức kiểm tra nội dung bao chí nhập khẩu trước 

khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo in mà 

mình nhập khẩu. 

 

430  Cho phép 

họp báo 

trong 

nước  

49  Cơ quan, tổ chức nào có 

trách nhiệm họp báo định 

kỳ và đột xuất để cung cấp 

thông tin cho báo chí? 

Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí 2016 quy định: “Người phát ngôn hoặc 

người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức chính trị, Quốc hội, 

Chính phủ, Chủ tịch nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội 
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Sự kiện 

đời sống 

 đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình 

có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cơ 

quan báo chí”. 

431  50  Ủy ban nhân dân thành phố 

Huế muốn tổ chức họp báo 

tại thành phố Hà Nội thì gửi 

thông báo đến cơ quan nào? 

Theo điểm b khoản 3 Điều 41 Luật báo chí năm 2016, Ủy ban nhân dân 

thành phố Huế muốn tổ chức họp báo thì UBND thành phố Huế gửi thông 

báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nơi tổ chức họp báo. 

 

 

432  Cho phép 

họp báo 

nước 

ngoài  

 

51  Ngân hàng phát triển Châu 

Á tại Việt Nam muốn tổ 

chức họp báo thì gửi thông 

báo họp báo đến Bộ Thông 

tin và Truyền thông hay Bộ 

Ngoại giao? 

Theo điểm a khoản 10 Điều 56, Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt 

Nam muốn tổ chức họp báo thì gửi thông báo họp báo đến Bộ Thông 

tin và Truyền thông và văn bản đề nghị họp báo đồng gửi Bộ Ngoại 

giao để thông báo. 

 

 

10. Cục Tần số  60 60  
433  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài cố 

định, đài 

bờ (không 

liên lạc 

với vệ 

tinh), thiết 

bị riêng lẻ 

1  Cơ quan chúng tôi đang 

muốn sử dụng thiết bị 

RACOM RIPEX-400SP để 

truyền số liệu. Đề nghị Cục 

Tần số vô tuyến điện hướng 

dẫn chúng tôi thủ tục cấp 

phép. 

Theo quy định tại điểm 1 điều 22 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 quy định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện như sau:   

a. Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

theo mẫu 1a Phụ lục 2 của Thông tư này; 

b) Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông liên quan 

c) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn 

thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ 

trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ kinh 

doanh đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộ hồ sơ trực tiếp có thể nộp 

bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu. 

Các thiết bị VTĐ sử dụng tại Việt Nam phải được hợp quy theo quy định 

của Pháp luật. Do đó, Quý Cơ quan cần thực hiện các thủ tục hợp quy cho 

thiết bị. 

 

434  2  Tôi có giấy phép sử dụng 

tần số đối với 02 trạm cố 

định có hạn 02 năm, tuy 

- Về thủ tục ngừng giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh được quy 

định tại điểm 1 điều 6 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục 
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Sự kiện 

đời sống 

và các 

trường 

hợp không 

quy định 

tại các 

Điều 11, 

12, 13, 14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20 

và Điều 

21 của 

Thông tư 

số 

05/2015-

TT/BTTT

T ngày 

23/3/2015 

của Bộ 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

nhiên hiện nay do không có 

nhu cầu tiếp tục sử dụng 

nên tôi muốn dừng  hoạt 

động của các trạm này. Tôi 

muốn hỏi khi tôi dừng thì 

phải làm thủ tục gì và việc 

hoàn trả phí sử dụng tần số 

vô tuyến điện được quy 

định ra sao? Văn bản pháp 

luật nào quy định về vấn đề 

này? 

ngừng sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện. Đối với trường hợp của Quý 

Công ty, để ngừng giấy phép Quý Công ty làm bản khai theo Phụ lục 3, 

mẫu 1a của Thông tư nêu trên  

- Về hoàn trả phí sử dụng tần số vô tuyến điện: 

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần 

số vô tuyến điện,Tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời 

gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn lại này từ 90 ngày trở lên. 

Thời gian còn lại của giấy phép được tính kể từ ngày tổ chức, cá nhân 

chính thức ngừng sử dụng nhưng không trước ngày Cục Tần số vô tuyến 

điện nhận được thông báo ngừng. 

435  3   

Công ty chúng tôi đang có 

kế hoạch đầu tư thiết bị 

rada, chúng tôi không biết 

thủ tục đăng ký khai theo 

bản khai nào và cách tính 

phí như thế nào? 

 

- Thủ tục cấp phép: Theo quy định tại điều 22 Thông tư 05/2015/TT-

BTTTT ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hồ sơ đề 

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết 

bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), 

thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 05/2015-TT/BTTTT 

ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thì đơn vị khai theo 

bản khai 1a. 

- Mức tính phí sử dụng tần số: Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.” thiết bị rada sẽ được quy định 

tạ Phụ lục B, Mục V thuộc “Nghiệp vụ vô tuyến xác định”. 

 

436  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung giấy 

4  Do thiết bị cũ của Đài 

PTTH chúng tôi bị hỏng 

nên chúng tôi chuyển sang 

dùng thiết bị mới. Thiết bị 

này sử dụng cùng tần số, 

Ngoài tần số, công suất phát được qui định trên giấy phép; bản khai còn 

qui định rất nhiều các tham số khác. Vì vậy, khi chuyển sang dùng thiết bị 

mới Quý Đài cần làm hồ sơ sửa đổi bổ sung cung cấp các thông tin: tên 

máy phát, số chứng nhận hợp quy và dải tần hoạt động của máy phát. 
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Sự kiện 

đời sống 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

thiết bị 

phát 

thanh, 

truyền 

hình 

công suất phát như cũ, xin 

hỏi có phải làm lại thủ tục 

xin cấp giấy phép hay 

không? 

 

437  5  Đài TTTH cấp huyện chúng 

tôi muốn bổ sung phát sóng 

kênh chương trình phát 

thanh của Đài PTTH cấp 

tỉnh (địa phương chúng tôi) 

của máy phát thanh FM đã 

được quy định trong giấy 

phép, xin hỏi có phải làm 

thủ tục gì? 

 

- Đối với trường hợp của Quý Đài phải làm hồ sơ sửa đổi bổ sung (kê khai 

lại mục đích phát sóng trong phụ lục 1 của mẫu 1d) và kèm văn bản đồng 

ý của Sở Thông tin và Truyền thông sở tại đối với việc phát chương trình 

phát thanh của địa phương mình (nêu rõ tên chương trình được phát lại). 

 

 

438  6  
Trước đây Đài PTTH của 

chúng tôi có 01 thiết bị cũ 

bị hỏng (giấy phép đã xin 

ngừng sử dụng). Hiện nay 

thiết bị đó đã được sửa chữa 

và muốn đưa vào sử dụng 

lại. Vậy Đài chúng tôi cần 

làm thủ tục gì để được cấp 

lại giấy phép trên? 

Về thủ tục cấp giấy phép: 

Đài PTTH phải làm thủ tục cấp mới cho thiết bị đó Theo quy định tại điểm 

1 điều 13 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép bao gồm: bản khai theo mẫu 1d 

(trong đó kê khai đầy đủ chính xác các thông số kỹ thuật của thiết bị tại 

phụ lục 1, ví dụ: thay đổi dải tần phải kê khai lại dải tần mới của thiết bị, 

số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị mới, v..v.....).  

Ở phần Thông tin bổ sung của bản khai, Đài cần ghi: Xin cấp lại cho Đài 

PTTH…. máy phát….tại giấy phép số….. 

 

439  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

7  Hiện chúng tôi đang có 1 

tuyến viba băng tần 15GHz, 

băng thông 14MHz. Chúng 

tôi muốn nâng cấp băng 

thông lên 28MHz thì có thể 

giữ nguyên cặp tần số cũ 

không? Và cần đóng thêm 

Khi thay đổi băng thông của tuyến viba từ 14MHz lên 28MHz, Cục Tần 

số vô tuyến điện sẽ tính toán ấn định lại tần số cho tuyến viba này. Tần số 

có thể giữ nguyên hoặc thay đổi so với tần số cũ tùy vào kết quả tính toán 

Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số được quy định tại Thông tư 

265/2016/TT-BTC, trong đó phí sử dụng tần số trong viba được tính dựa 

vào băng tần và băng thông của tuyến viba. Do đó, khi thay đổi băng 

thông của tuyến, đơn vị sử dụng sẽ cần nộp lệ phí sửa đổi giấy phép có 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

tuyến 

truyền dẫn 

vi ba 

phí tần số không? 

 

tính toán lại tần số và phí sử dụng tần số tính theo băng thông mới (cụ thể 

ở đây là tính theo băng tần 15GHz và băng thông 28MHz). 

440  8  
Vì sao các tuyến viba sử 

dụng một cặp kênh ở hai 

phân cực khác nhau đứng 

và ngang lại đóng phí như 

sử dụng 2 cặp kênh? 

 

Các tuyến viba sử dụng một cặp kênh ở hai phân cực khác nhau đứng và 

ngang nhằm mục đích nâng cao dung lượng truyền dẫn. Trong trường hợp 

đơn vị này sử dụng 1 cặp kênh ở 1 phân cực thì cặp kênh đó ở phân cực 

còn lại vẫn có thể được cấp phép cho đơn vị khác. Do đó các tuyến viba 1 

cặp kênh ở 2 phân cực được coi có mức chiếm dụng tần số gấp đôi so với 

tuyến viba sử dụng 1 cặp kênh ở 1 phân cực. Vì vậy, phí sử dụng tần số 

của tuyến viba này được tính cho 4 tần số (như sử dụng 2 cặp kênh). 

 

441  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vệ tinh 

trái đất 

(trừ đài vệ 

tinh trái 

đất của cơ 

quan đại 

diện nước 

ngoài, 

đoàn đại 

biểu cấp 

cao nước 

ngoài đến 

9  Muốn sử dụng máy điện 

thoại vệ tinh ở Việt Nam thì 

phải làm gì? 

 

 

Để được sử dụng điện thoại vệ tinh ở Việt nam Người sử dụng phải có 

hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh tại Việt Nam. Trước khi đưa 

vào sử dụng, Người sử dụng phải làm thủ tục cấp phép theo qui định tại 

điểm 1 điều 21 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015: a) Bản 

khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo 

mẫu 1m Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT;  

b) Bản sao công chứng hoặc chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Hợp đồng sử dụng dịch 

vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông 

tin và Truyền thông cấp giấy phép). 

 

442  10  Công ty tôi có sử dụng thiết 

bị chỉ thu tín hiệu từ vệ 

tinh. Công ty tôi có phải xin 

giấy phép sử dụng tần số 

không? Nếu có, thủ tục như 

thế nào? 

Đối với thiết bị vô tuyến điện chỉ thu, có thể sử dụng mà không cần giấy 

phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. 
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đời sống 

thăm Việt 

Nam được 

hưởng 

quy chế 

ưu đãi, 

miễn trừ 

ngoại giao 

và phóng 

viên nước 

ngoài đi 

theo phục 

vụ cho 

đoàn và 

trừ đài vệ 

tinh trái 

đất thuộc 

hệ thống 

GMDSS 

đặt trên 

tàu biển) 

443  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

mạng 

11  Hiện Công ty chúng tôi 

đang sử dụng bộ đàm, công 

suất < 5W, đã đăng ký sử 

dụng 03 năm đến Tháng 

8/2021, dải tần VHF. 

Nay chúng tôi muốn đổi 

sang sử dụng tần số UHF, 

thì với các thiết bị bộ đàm 

<5W thì chi phí sử dụng sẽ 

là bao nhiêu, và lệ phí đã 

đăng ký dải tần VHF cũ đến 

2021 kia thì có được hoàn 

1. Về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số: 

Theo quy định tại điểm 3 điều 16 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 

bao gồm: bản khai theo mẫu 1g ( trong đó kê khai đầy đủ chính xác các 

thông số kỹ thuật của thiết bị tại phụ lục 1, ví dụ: thay đổi dải tần phải kê 

khai lại dải tần mới của thiết bị, số giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị 

mới, v..v.....).  

2. Về Lệ phí và Phí sử dụng: 

- Lệ phí cấp giấy phép được tính theo lệ phí sửa đổi giấy phép có 

tính toán lại tần số 

- Về phí sử dụng tần số: mạng thông tin vô tuyến điện của Quý 
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đời sống 

thông tin 

vô tuyến 

điện nội 

bộ, mạng 

viễn thông 

dùng 

riêng sử 

dụng tần 

số thuộc 

nghiệp vụ 

di động 

lại không? 

 

 

 

 

Công ty không thay đổi cấu hình mạng, chỉ thay đổi tần số hoạt động từ 

VHF sang UHF, nên phí sử dụng tần số không thay đổi. Do đó Quý Công 

ty không được hoàn phí sử dụng tần số. 

3. Đối với trường hợp cụ thể của Quý Công ty, nếu mạng thông tin vô 

tuyến điện của Quý Công ty không thay đổi gì về cấu hình mạng ( vẫn là 

mạng nội bộ tại phạm vi được phép phát sóng cũ) chỉ thay đổi thiết bị từ 

VHF sang UHF, giấy phép cũ được sử dụng đến tháng 8/2021 thì Cục Tần 

số vô tuyến điện sẽ giải quyết hồ sơ sửa đổi bổ sung của Quý Công ty như 

sau: Cấp giấy phép sửa đổi cho Quý Công ty trong đó tần số mới theo dải 

UHF, thời hạn của giấy phép vẫn giữ nguyên đến tháng 8/2021; Ra thông 

báo phí trong đó tính lệ phí cấp lại giấy phép (có tính toán lại tần 

số): 300.000 VNĐ.  

444  12  Công ty tôi đã đăng kí sử 

dụng tần số 141.000 cho 10 

máy bộ đàm, bây giờ chúng 

tôi muốn sử dụng thêm 5 

máy bộ đàm nữa tại tần số 

này thì có cần phải làm thủ 

tục đăng kí thêm hay 

không? Thủ tục như thế 

nào. 

 

Theo quy định tại điểm 3 điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp phép quy định khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ 

thời hạn) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 

Về thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép: 

Theo quy định tại điểm 3 điều 16 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp phép, hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép 

bao gồm: bản khai theo mẫu 1g ( trong đó kê khai đầy đủ chính xác các 

thông số kỹ thuật của thiết bị tại phụ lục 1, ví dụ: thay đổi tổng số thiết bị 

trong mạng, dải tần hoạt động của thiết bị, số giấy chứng nhận hợp quy 

của thiết bị mới, v..v.....).  

 

445  13  Chúng tôi là công ty bảo vệ 

muốn cấp giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện cho 10 mục tiêu 

bảo vệ khu vực Hà Nội thì 

sẽ chịu mức phí như thế 

nào? 

Theo quy định tại điểm 3.2, khoản 3, điều II, mục B Thông tư phí 

265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính: "; Mạng dùng 

chung tần số, mức thu phí sử dụng tần số bằng 10% mức phí tương ứng tại 

các điểm 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3 khoản 3 mục II này". 

Ví dụ: mạng dùng chung tần số của kênh tần số được ấn định với độ rộng 

băng tần chiếm dụng là 12,5kHz tại thành phố Hà Nội , Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ (được phép sử dụng trên toàn thành phố) thì 
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đời sống 

 mức thu phí sử dụng là 1.100.000 VNĐ/1 năm. Đối với các tỉnh thành 

khác là 500.000VNĐ/năm 

 

446  14  Công ty chúng tôi hoạt 

động trong lĩnh vực taxi, 

chúng tôi có sử dụng 02 tần 

số hoạt động trong phạm vi 

một tỉnh. Do nhu cầu mở 

rộng địa bàn hoạt động 

chúng tôi muốn mở thêm 

sang các tỉnh lân cận. Vậy 

phí sử dụng có thay đổi 

không? 

Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện.” đã quy định tại Phụ lục B, Mục II, khoản 3, điểm 3.2 quy 

định rõ: “Mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di 

động, mạng viễn thông di động mặt đất trung kế: Tính trên mỗi tần số 

được ấn định để sử dụng trong mạng và theo từng tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương hoặc theo phạm vi hoạt động.” Vậy trường hợp đon vị 

muốn mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh khác thì phí sử dụng tần 

số sẽ tăng lên cấp số nhân theo số tỉnh. 

 

447  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài truyền 

thanh 

không dây 

15  Do bị mất giấy phép sử 

dụng tần số cho hệ thống 

truyền thanh không dây của 

UBND xã, chúng tôi đề 

nghị quý cơ quan hướng 

dẫn thủ tục cấp lại giấy 

phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện như thế nào? 

 

Theo điều 7 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định cấp lại giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện: 

1. Trường hợp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị mất, bị rách, bị 

cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ chức, cá nhân đã được cấp 

phép phải gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện. 

2. Nội dung của văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện bao gồm thông tin về số giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn, lý do đề 

nghị cấp lại giấy phép. 

Vì vậy, khi bị mất giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và muốn được 

cấp lại, Quý cơ quan có văn bản gửi Trung tâm Tần số VTĐ khu vực 

tương ứng với nội dung được đề cập tại khoản 2 điều 7 nêu trên. 

 

448  16  Tôi hiện đang làm việc tại 

đài phát thanh của 01 huyện 

miền núi. Tôi có nghe nói 

đến quy định mới về quy 

hoạch sử dụng kênh tần số 

phát thanh FM. Vậy Ban 

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số cho phát 

thanh FM, bao gồm việc bố trí và quy định điều kiện sử dụng kênh tần số 

cho phát thanh FM băng tần 87-108 MHz và quy định điều kiện sử dụng 

tần số đối với các đài truyền thanh không dây, các đài phát lại phát thanh 

FM; quy hoạch mới mang lại hiệu quả rất cao về sử dụng phổ tần số, tối 

ưu và mở rộng vùng phủ sóng FM của VOV, đồng thời tăng số lượng 
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đời sống 

biên tập cho tôi hỏi điều 

khoản chuyển tiếp đối với 

đài truyền thanh không dây 

được quy định như thế nào? 

Vấn đề này được quy định 

cụ thể tại văn bản nào? 

 

kênh chương trình phát thanh đến với độc giả. 

Đối với truyền thanh không dây, điều khoản chuyển tiếp được quy định tại 

khoản 3, điều 6 Thông tư 37/2017/TT-BTTTT, cụ thể như sau:  

a) Đài truyền thanh không dây được cấp mới giấy phép hoạt động trong 

băng tần 54-68 MHz; 

b) Không đầu tư mới, không cấp mới giấy phép cho đài truyền thanh 

không dây trong băng tần 87-108 MHz; 

c) Các đài truyền thanh không dây đã được cấp phép trong băng tần 87-

108 MHz không được gây nhiễu và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại 

từ các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát 

thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Đài phát thanh cấp huyện trong dải tần số 87-108 MHz và các hệ 

thống thông tin vô tuyến điện khác; trường hợp gây nhiễu có hại cho các 

đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài 

phát thanh cấp huyện trong dải tần 87-108 MHz và các hệ thống thông tin 

vô tuyến điện khác, đài truyền thanh không dây phải áp dụng ngay các 

biện pháp kỹ thuật để loại bỏ nhiễu có hại; nếu không loại bỏ được nhiễu 

có hại thì phải ngừng sử dụng. 

- Để nắm thêm chi tiết, Quý Khách hàng tham khảo các nội dung tại 

Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ban 

hành ngày 07/12/2017. 

449  17  Thời hạn giải quyết hồ sơ 

đối với đài truyền thanh 

không dây là bao nhiêu 

ngày kể từ khi nhận được 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ? 

Câu 1: Theo quy định tại điểm 1 điều 23 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT 

ngày 23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết 

và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện: thời hạn 

giải quyết hồ sơ đối với đài Truyền thanh không dây là 20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. 

 

450  18  Tại sao khi giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị VTĐ 

cho đài truyền thanh không 

Trả lời: Theo Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: trước khi hết hạn ít nhất 30 ngày 

đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ, tổ chức, cá nhân phải 
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đời sống 

dây xã bên tôi hết hạn (quá 

hạn 02 tháng) tôi làm thủ 

tục gia hạn cho giấy phép, 

Quý cơ quan lại tính lệ phí 

cấp mới? 

gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép.  

Sau thời hạn trên, đơn vị phải làm thủ tục cấp mới giấy phép. Ủy ban nhân 

dân xã đã làm thủ tục gia hạn muộn (ít hơn 30 ngày trước khi hết hạn giấy 

phép). Do đó Trung tâm Tần số VTĐ khu vực I đã tính lệ phí cấp mới giấy 

phép cho UBND xã.  

451  19  Hồ sơ cấp phép đơn vị tôi 

nộp tại Sở TT&TT sở tại 

được không. Nếu được, thì 

thời gian nhận hồ sơ được 

tính như nào? 

Hồ sơ cấp phép, đơn vị có thể nộp tại Sở TT&TT sở tại. Thời gian nhận 

hồ sơ được tính tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ tại Sở TT&TT.  
 

452  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài tàu 

(không áp 

dụng đối 

với đài vệ 

tinh trái 

đất không 

thuộc hệ 

thống 

GMDSS) 

20  Đề nghị Quý cơ quan làm 

rõ cách tính phí sử dụng tần 

số đối với đài tàu? 

 

- Phí và lệ phí sử dụng tần số đã được quy định tại điều 4 Thông tư số 

265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính như sau: 

+ Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được tính theo đơn vị tháng.  

+ Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số 

vô tuyến điện thu bằng đồng Việt Nam. 

- Đối với Đài tàu: 

+ Lệ phí cấp giấy phép với Đài tàu biển quy định tại mục A ban hành kèm 

theo Thông tư là 500,000 đồng (mức thu một lần cấp);  

+ Phí tần số vô tuyến điện tính trên 01 đài tàu và theo từng chủng loại thiết 

bị vô tuyến điện trang bị trên tàu (MF/HF, V/UHF, radar, vệ tinh…) được 

quy định tại phần II mục B về nghiệp vụ di động hàng hải ban hành kèm 

theo Thông tư.  Các thiết bị phục vụ an toàn cứu nạn thuộc hệ thống 

GMDSS được miễn phí tần số. 

 

453  21  Thủ tục cấp giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện 

đối với Đài tàu cho Tổ 

chức, cá nhân khi mua,bán 

lại tàu biển, phương tiện 

thủy nội địa. 

 

- Đối với Tổ chức, cá nhân mua lại tàu biển, phương tiện thủy nội địa: 

Thực hiện kê khai đầy đủ các tham số kỹ thuật của thiết bị phát sóng vô 

tuyến điện theo mẫu 1h đã được Bộ Thông tin Truyền thông ban hành gửi 

Cục Tần số vô tuyến điện hoặc các trung tâm Tần số VTĐ khu vực. 

+ Đối với cá nhân, Hộ kinh doanh: Ngoài bản khai 1h cần bổ sung thêm 

Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời 

hạn (Đối với cá nhân) hoặc Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

 ký hộ kinh doanh (Đối với hộ kinh doanh). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp 

có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu. 

+ Trường hợp Tổ chức, cá nhân vẫn giữ nguyên hô hiệu báo (call sign), 

Tổ chức, cá nhân cung cấp bản sao hợp đồng mua bán hoặc biên bản bàn 

giao hoặc quyết định đặt tên tàu của Cục Đăng kiểm trong đó có ghi nội 

dung trao đổi mua bán. 

- Đối với Tổ chức, cá nhân bán tàu biển, phương tiện thủy nội địa (nếu đã 

được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đài tàu): 

Thực hiện thủ tục ngừng sử dụng giấy phép VTĐ. 

- Chi tiết quy định tại Điều 17 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/3/2015.  

454  22  Trên tàu chúng tôi có sử 

dụng 03 thiết bị VHF bao 

gồm 01 thiết bị 25W và 02 

thiết bị cầm tay 5W, vậy 

phí sử dụng tần số có tăng 

thêm không so với chỉ sử 

dụng 01 thiết bị VHF 

Theo Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài Chính về “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện.” đã quy định tại Phụ lục B, Mục II, khoản 1, điểm 1.2 quy 

định rõ: “Đài tàu (tính trên 01 tàu và theo từng chủng loại thiết bị vô tuyến 

điện trang bịu trên tàu”. Vậy trong trường hợp của đơn vị, phí sử dụng tần 

số vẫn không thay đổi. 

 

455  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

đặt trên 

23  Các thiết bị vô tuyến điện 

đặt trên tàu cá có phải xin 

cấp phép sử dụng tần số 

không? 

 

 

Hiện nay trên phương tiện nghề cá  (tàu cá) có thể được lắp đặt các thiết bị 

vô tuyến điện MF/HF để liên lạc giữa các tàu và với đài bờ. Một số tàu cá 

còn có thể được trang bị các thiết bị an toàn, cứu nạn như AIS, Eprib, 

GPS, NAVTEX;  hoặc một số thiết bị chuyên dùng hàng hải như Inmarsat, 

Radar, VHF/UHF. 

Trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:   

- Tàu cá chỉ sử dụng thiết bị HF hoạt động ở băng tần từ 26,96 MHz đến 

27,41 MHz (băng tần Citizen) và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, khai thác 

quy định tại Phụ lục 17 của Thông tư 46/2016/TT-BTTTT.  

- Tàu cá sử dụng các thiết bị thiết bị an toàn, cứu nạn như AIS, Eprib, 

GPS, NAVTEX 

Trường hợp phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện đặt trên 

phương tiện nghề cá: Tàu cá sử dụng các thiết bị MF/HF (không thuộc 

băng tần Citizen) hoạt động trong các băng tần dành cho phương tiện nghề 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

phương 

tiện nghề 

cá 

cá ở Việt nam.  

Trường hợp phải xin cấp Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện cho đài 

tàu biển: Sử dụng các thiết bị vô tuyến điện trong các băng tần hàng hải 

quốc tế như Thiết bị vệ tinh, Radar, VHF/UHF.  

456  24  Đài tàu cá có phải đóng phí 

sử dụng tần số VTĐ không? 

Văn bản pháp luật nào quy 

định về vấn đề này? 

 

- Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá (Đài tàu cá) hoạt động 

trong các băng tần dành cho phương tiện nghề cá ở Việt nam thuộc trường 

hợp được miễn thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại khoản 8 

điều 5 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.  

Tuy nhiên không được miễn lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện. Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số đối với đài vô tuyến điện đặt 

trên phương tiện nghề cá được quy định tại chỉ tiêu 4 Phần I Mục A ban 

hành kèm theo Thông tư, cụ thể mức lệ phí 50,000 đồng (mức thu một lần 

cấp). 

- Để biết thêm các trường hợp được miễn cấp phép, Quý khách hàng xem 

thêm tại điều 5 Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 

Tài chính.  

 

457  25  Trường hợp chủ phương 

tiện nghề không có chứng 

minh thư nhân dân thì có 

làm thủ tục xin cấp phép 

được không? 

Trường hợp chủ phương tiện nghề cá không có chứng minh thư nhân dân 

thì vẫn xin cấp phép được. Chủ phương tiện nghề cá sẽ khai theo bản khai 

1c và phía cùng bên trái phải có xác nhận ký và đóng dấu của UBND xã. 

 

458  26  Trường hợp tàu cũ đã có 

giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện, nay 

thay đổi chủ phương tiện thì 

có phải xin cấp lại giấy 

phép hay không? Thủ tục 

xin cấp lại như thế nào? 

Trường hợp tàu cũ đã có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, nay thay đổi chủ phương tiện thì có phải xin cấp lại giấy phép. 

 Theo quy định tại điểm 3 điều 12 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hồ sơ đề nghị Cấp, gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, hồ sơ 

gồm: 

- Bản khai 1c 

- Giấy đăng kiểm tàu cá theo tên chủ phương tiện mới 

 

459  Cấp, gia 

hạn, sửa 

27  Đài bờ liên lạc với tàu cá có 

phải cấp phép không? 

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá là đài vô tuyến điện 

đặt trên đất liền, sử dụng tần số dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

liên lạc 

với 

phương 

tiện nghề 

cá 

 với phương tiện nghề cá, không cung cấp dịch vụ viễn thông.  

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá không thuộc loại thiết 

bị vô tuyến điện được miễn giấy phép quy định tại điều 27 Luật Tần số vô 

tuyến điện.  

460  28  Đài vô tuyến điện liên lạc 

với phương tiện nghề cá có 

được miễn phí không? 

- Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá không nằm trường 

hợp miễn thu phí sử dụng tần số VTĐ quy định tại điều 5 Thông tư số 

265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính nên không được 

miễn phí sử dụng tần số. 

- Mức thu phí sử dụng tần số đối với Đài vô tuyến điện liên lạc với 

phương tiện nghề cá quy định tại chỉ tiêu 4.2 phần II mục B ban hành kèm 

theo Thông tư, cụ thể 300,000 đ /12 tháng (tính trên mỗi tần số phát được 

ấn định cho 01 máy phát). 

 

461  29  Chúng tôi được cấp 03 tần 

số để liên lạc với tàu cá, 

trong đó có 01 tần số chính 

và 02 tần số dự phòng. Vậy 

chúng tôi phải đóng phí bao 

nhiêu tần số, liên lạc như 

thế nào? 

Đơn vị chỉ phải đóng phí cho 01 tần số chính, vì đây là mạng kênh tần số 

dùng chung nên nếu đơn vị khi liên lạc theo kênh tần số chính mà không 

liên lạc được (kênh tần số bận) thì sẽ chuyển sang kênh tần số dự phòng 

để liên lạc. 

 

462  30  Tôi có máy liên lạc HF 

được lắp đặt tại nhà để liên 

lạc với tàu cá của gia đình 

như thông báo thời tiết, tình 

hình trên tàu. Cho tôi hỏi có 

cần phải làm thủ tục cấp 

phép sử dụng tần số cho 

máy phát đặt tại nhà này 

không? 

Thiết bị vô tuyến điện của bạn thuộc loại Đài vô tuyến điện liên lạc với 

phương tiện nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền,sử dụng tần số 

dành cho phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không 

cung cấp dịch vụ viễn thông, bắt buộc phải làm thủ tục cấp phép sử dụng 

tần số. 

1-Về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số: 

Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT 

ngày/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp phép cho Đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện 

nghề cá là đài vô tuyến điện đặt trên đất liền,sử dụng tần số dành cho 

phương tiện nghề cá để liên lạc với phương tiện nghề cá, không cung cấp 

dịch vụ viễn thông. bao gồm Hồ sơ cấp mới gồm: 
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Sự kiện 

đời sống 

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện theo mẫu 1i Phụ lục 2 của Thông tư này; 

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ 

chiếu còn thời hạn đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu; 

hoặc 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

đối với hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp nộp hồ sơ trực 

tiếp có thể nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu. 

 

2. Về lệ phí và phí sử dụng tần số: 

Theo quy định tại Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài Chính: 

a) Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với Đài vô 

tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá: 50.000 VNĐ. 

b) Phí sử dụng tần số Đài bờ tính trên mỗi tần số phát được ấn định 

cho 1 máy phát: Sử dụng tần số theo quy hoạch để liên lạc với 

phương tiện nghề cá: 1.500.000 VND/12 tháng. 

463  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

31  Nhận lời mời của Chủ Tịch 

quốc hội Việt Nam, Đoàn 

Chủ Tịch quốc hội nước 

chúng tôi sẽ đến thăm chính 

thức Việt Nam. Đoàn có 

mang theo các thiết bị bộ 

đàm để liên lạc an ninh 

trong suốt quá trình thăm 

chính thức. Mong quý cơ 

quan cho chúng tôi biết đơn 

vị nào sẽ làm thủ tục cấp 

giấy phép? 

Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, phối hợp cấp phép 

tần số cho các Đoàn đại biểu nước ngoài. 

Theo quy định tại khoản 2 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm Bản khai đề 

nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k 

Phụ lục 2 của Thông tư.  

 

 

464  32  Chúng tôi là phóng viên của Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ cho  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

của đoàn 

đại biểu 

cấp cao 

nước 

ngoài 

được 

hưởng 

quy chế 

ưu đãi, 

miễn trừ 

ngoại 

giao, 

phóng 

viên nước 

ngoài đi 

theo phục 

vụ đoàn 

(trừ đài vệ 

tinh trái 

đất). 

phóng viên KBS sắp tới sẽ 

đến Việt Nam để đưa tin 

chuyến thăm chính thức của 

Tổng thống Hàn Quốc đến 

thăm chính thức Việt Nam, 

chúng tôi có mang theo 

thiết bị vô tuyến điện, mong 

quý cơ quan hướng dẫn thủ 

tục cấp giấy phép sử dụng 

tần số và thiết bị vô tuyến 

điện cho chúng tôi. 

Phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn. 

1. Đối với đài vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất): 

Theo quy định tại khoản 2 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm Bản khai đề 

nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo mẫu 1k 

Phụ lục 2 của Thông tư. 

2. Đối với đài vệ tinh trái đất, hồ sơ bao gồm: 

-Bản khai theo mẫu 1m Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ TTTT. 

-Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp (đối với phóng viên 

nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài). 

(Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA ngày 

03/03/2006). 

465  33  

Bộ Nông nghiệp có tổ chức 

triển lãm Nông sản Asean 

tại Việt Nam trong thời gian 

5 ngày. Các đoàn quốc tế 

được Bộ Nông nghiệp mời 

sang tham dự có sử dụng 

thiết bị bộ đàm liên lạc có 

phải xin đăng ký cấp phép 

và có được miễn phí sử 

dụng không? 

1. Tại Điều 16 và Điều 19 Luật Tần số có quy định  tổ chức nước ngoài 

hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô 

tuyến điện phải có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ TTTT, hồ sơ xin đăng ký cấp phép đối với các Đoàn 

có sử dụng thiết bị liên lạc nội bộ gồm có: 

- Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ TTTT. 

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản đón đoàn (Bộ NN&PTNT). 

2. Các Đoàn do Bộ NN&PTNN mời không được miễn phí sử dụng tần số 

(theo quy định tại Điều 5 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính). 

 

466  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

34  Chúng tôi là một Đại sứ 

quán tại Hà Nội, hiện có 

nhu cầu sử dụng thiết bị bộ 

đàm để phục vụ mục đích 

liên lạc nội bộ. Qua tìm 

hiểu thông tư 265 

Theo quy định tại khoản 1 điều 5 Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài Chính, miễn thu phí đối với Đài vô tuyến điện của 

các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan 

đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài 

đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. 

Như vậy Đại Sứ quán là cơ quan đại diện ngoại giao thuộc các trường hợp 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

của Cơ 

quan đại 

diện nước 

ngoài (trừ 

đài vệ tinh 

trái đất) 

/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài 

Chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng lệ phí cấp giấy 

phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện và phí sử dụng 

tần số vô tuyến điện có một 

số trường hợp được miễn 

thu phí sử dụng tần số. Vì 

vậy mong quý cơ quan cho 

biết chúng tôi có thuộc diện 

này không? 

được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao được quy định tại Thông 

tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính 

 

467  35  Cách đây 2 năm Đại sứ 

quán chúng tôi đã đăng ký 

giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện thuộc 

nghiệp vụ di động.  Đến 

nay chúng tôi muốn sử 

dụng thêm 05 năm nữa thì 

chúng tôi làm hồ sơ có cần 

văn bản đề nghị của Bộ 

Ngoại giao hay không? Hồ 

sơ gia hạn gồm những gì? 

Theo quy định tại khoản 1 điều 20 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hồ sơ gia hạn giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của 

Cơ quan đại diện nước ngoài gồm: 

- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này; 

- Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan (nếu giấy 

phép được cấp trước đây có thay đổi) 

Như vậy theo quy định thì hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng và thiết bị vô 

tuyến điện của Quý Cơ quan không cần văn bản để nghị của Bộ Ngoại 

giao 

 

468  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

36  Tôi có thể tham khảo các 

Quy định về hoạt động vô 

tuyến điện nghiệp dư tại 

Việt Nam tại Văn bản 

QPPL nào? 

Các Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư được nêu tại Quyết 

định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy định về hoạt động vô 

tuyến điện nghiệp dư.  

 

469  37  Câu 2: Sắp tới tôi muốn sử 

dụng thiết bị vô tuyến điện 

để liên lạc với các đài vô 

Theo quy định tại điều VI, mục B Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

nghiệp dư 

tuyến điện nghiệp dư. Tôi 

muốn biết cách tính phí 

băng tần đối với thiết bị vô 

tuyến điện nghiệp dư là như 

thế nào và tại văn bản pháp 

luật nào? 

dụng tần số vô tuyến điện, quy định Nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư 

được tính là 240.000 đồng trên mỗi băng tần được cấp phép,. 

470  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng băng 

tần 

38  Thời hạn tối đa đối với giấy 

phép băng tần là bao lâu? 

Theo quy định tại mục b điểm 2 điều 16, Luật TS VTĐ: Giấy phép sử 

dụng băng tần có thời hạn tối đa là 15 năm. 

Theo quy định tại điểm 3 điều 4, thông tư 05/2015/TT-BTTTT: Đối với 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn của 

giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt 

quá thời hạn tối đa tương ứng với từng loại giấy phép và bảo đảm phù hợp 

với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Trường hợp cấp lần đầu bằng thời 

hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia 

hạn tối đa là một năm. 

Như vậy, nếu GPBT được cấp lần đầu là 15 năm, thì có thể được gia hạn 

thêm tối đa 1 năm nữa. 

 

471  39  Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội 

dung GP băng tần, ngoài 

bản khai mẫu 2 còn yêu cầu 

tài liệu gì nữa không? 

 

Theo quy định tại điểm 2 điều 25, thông tư 05/2015/TT-BTTTT, hồ sơ sửa 

đổi, bổ sung nội dung GPBT gồm: 

- Bản khai mẫu 2 Phụ lục 2 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT. 

- Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu). 

Nội dung sửa đổi của giấy phép băng tần có liên quan đến những nội dung 

kỹ thuật phức tạp (thường có đề án đi kèm) hoặc chuyển đổi mô hình tổ 

chức/kinh doanh của đơn vị được cấp phép... Vì vậy, cần có các tài liệu 

giải thích đi kèm hồ sơ. 

 

472  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng đài 

40  Đại sứ quán của chúng tối 

sắp tới có nhu cầu sử dụng  

đài vệ tinh trái đất. Để dự 

trù tính toán chi phí, mong 

quý cơ quan cho chúng tôi 

biết mức phí và lệ phí cấp 

giấy phép và sử dụng tần số 

1. Về phí sử dụng tần số 

Theo quy định tại khoản 1, điều 5, Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử 

dụng tần số vô tuyến điện, quy định trường hợp miễn thu phí đối với đài 

vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của 

nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

vệ tinh 

trái đất 

cho cơ 

quan đại 

diện nước 

ngoài, 

đoàn đại 

biểu cấp 

cao nước 

ngoài 

được 

hưởng 

quy chế 

ưu đãi, 

miễn trừ 

ngoại 

giao, 

phóng 

viên nước 

ngoài đi 

theo phục 

vụ đoàn 

đại biểu 

nước 

ngoài 

thiết bị vệ tinh là như thế 

nào? 

 

cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại 

giao. 

2. Về lệ phí cấp giấy phép: 

Theo quy định tại điều I, mục A Thông tư phí 265/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử 

dụng tần số vô tuyến điện, quy định lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện đối với đài vệ tinh lệ phí tính theo công suất phát (P) của thiết 

bị, 

P ≤1W mức thu là 50.000 đồng 

1W<P≤15W mức thu là 300.000 đồng 

P>15 mức thu là 600.000 đồng 

Như vậy trường hợp của Quý Cơ quan sẽ được miễn phí phí sử dụng tần 

số và thiết bị vô tuyến điện và chỉ tính lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện phụ thuộc vào mức công suất phát mà Quý Cơ quan đăng 

ký. 

473  41  Chúng tôi là một Đại sứ 

quán tại Hà Nội, trong 

tháng sau Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ của chúng tôi sẽ sang 

thăm và làm việc với Bộ 

Công an – Nước CHXHCN 

Việt nam. Đoàn tùy tùng có 

mang theo các thiết bị liên 

lạc vệ tinh. Vì vậy mong 

quý cơ quan cho chúng tôi 

biết nơi tiếp nhận hồ sơ cấp 

giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện nói 

trên. 

Theo quy định tại khoản 3.1, điều 2, mục II của Thông tư liên tịch số 

01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA giữa Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy phép sử dụng đài thông 

tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, 

phóng viên đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài, cơ quan chủ quản 

đón đoàn là đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép sử dụng đài thông tin vệ 

tinh của đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm Việt Nam theo lời mời của 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Vì vậy, đối với trường 

hợp của Đại sứ quán. Bộ Công an sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép 

sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

 

474  Cấp, gia 

hạn, sửa 

42  Sử dụng thiết bị vô tuyến 

điện cho mục đích giới 

Việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và thiết 

bị vô 

tuyến điện 

đối với 

thiết bị vô 

tuyến điện 

dùng cho 

mục đích 

giới thiệu 

công nghệ 

tại triển 

lãm, hội 

chợ 

thiệu công nghệ trong triển 

lãm, hội chợ thì làm thủ tục 

gì? 

 

giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ được quy định tại Điều 19, 

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT. Hồ sơ gồm:  

a) Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện 

theo mẫu 1k Phụ lục 2 của Thông tư này;  

b) Bản sao văn bản cho phép tạm nhập tái xuất thiết bị vô tuyến điện do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.  

475  43  

Tôi có thiết bị âm thanh 

không dây WT-500T hoạt 

động trong dải tần số 640-

664MHz với mức công suất 

phát là 10mW. Tôi muốn 

đem sản phẩm dự triển lãm 

tại Hà Nội. Tôi có cần xin 

giấy phép sử dụng tần số 

không? 

Theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác 

kèm theo”, tại Phụ lục 8, thiết bị âm thanh không dây được quy định sử 

dụng ở băng tần 470-694 MHz với mức công suất phát tối đa là 30mW. 
Thiết bị âm thanh không dây WT-500T hoạt động trong dải tần số 640-

664MHz với mức công suất phát là 10mW, thỏa mãn các điều kiện nêu 

trên của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT. Do đó, Thiết bị WT-500T được 

sử dụng ở Việt Nam và được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện. 

 

 

476  Cấp, gia 

hạn, sửa 

đổi, bổ 

sung nội 

dung Giấy 

phép sử 

dụng tần 

số và quỹ 

đạo vệ 

tinh 

44  Quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức được cấp giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện 

và quỹ đạo vệ tinh được 

quy định như thế nào? Văn 

bản nào quy định điều này? 

 

Quy định tại Điều 30 của Luật TS VTĐ. Cụ thể: 

1. Quyết định số lượng, chủng loại thiết bị vô tuyến điện hoạt động trong 

mạng thông tin vô tuyến điện. 

2. Liên doanh, liên kết với tổ chức khác trong việc quản lý, khai thác vệ 

tinh. 

3. Khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện. 

4. Thực hiện đúng các quy định của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện và quỹ đạo vệ tinh. 

5. Thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về 

khoảng không vũ trụ mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên. 

6. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về tần số vô tuyến điện của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng tần số vô tuyến 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

điện và quỹ đạo vệ tinh theo quy định của pháp luật. 

8. Tham gia đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo 

vệ tinh đối với các trường hợp quy định tại Điều 41 của Luật này. 

9. Tuân thủ thỏa thuận phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo 

vệ tinh, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. 

477  45  Trung tâm vũ trụ Việt Nam 

(VNSC) đang chuẩn bị 

hoàn thành việc sản xuất 

thiết bị vệ tinh nghiệp dư 

Nano Dragon, vệ tinh quan 

sát Trái Đất cỡ nhỏ với mục 

đích chính là nghiên cứu 

khoa học và đào tạo nguồn 

nhân lực để tiến tới làm chủ 

công nghệ thiết kế chế tạo 

Vệ tinh. Để chuẩn bị xây 

dựng hồ sơ đăng ký quỹ đạo 

vệ tinh này thì xin Quý Cơ 

quan hướng dẫn các thủ tục 

giúp chúng tôi? 

Theo quy định của Luật Tần số và Thể lệ vô tuyến của Liên minh Viễn 

thông quốc tế (ITU), vệ tinh Nano Dragon cần phải thực hiện đăng ký và 

phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh, thủ tục như sau: 

- VNVC cần phải phối hợp với Cục Tần số vô tuyến điện để lựa chọn tần 

số/băng tần hoạt động cho Vệ tinh nêu trên phù hợp với các Quy hoạch 

hiện có và nhu cầu sử dụng. 

- Xây dựng hồ sơ vệ tinh và gửi Cục Tần số vô tuyến điện xem xét đăng 

ký với Liên minh Viễn thông quốc tế và tham gia cùng với Cục Tần số vô 

tuyến điện trong việc đàm phán, phối hợp tần số/quỹ đạo với các nước bị 

ảnh hưởng. 

- Gây dựng hồ sơ vệ tinh và gửi Cục Tần số vô tuyến điện xem xét đăn 

theo quy định tại điều 28, Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015. 

 

478  Cấp giấy 

phép sử 

dụng tần 

số vô 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

sử dụng 

tần số 

thuộc 

46  Tôi đang muốn tìm hiểu 

những quy định của pháp 

luật về trách nhiệm của các 

tổ chức, cá nhân trong công 

tác bảo đảm hoạt động bay. 

Vì thế, tôi có một thắc mắc 

mong nhận được sự giải 

đáp từ Quý cơ quan như 

sau: Đăng ký, sử dụng tần 

số vô tuyến điện thuộc băng 

tần nghiệp vụ hàng không 

Về việc đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc băng tần nghiệp vụ 

hàng không được quy định trong các văn bản sau: 

Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/03/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử 

dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê; cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử 

dụng chung tần số vô tuyến điện. 

Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin 

và Truyền thông và Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn việc quản lý, cấp 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện với đài vô tuyến điện sử dụng tần 

số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường 

hàng không. 
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đời sống 

nghiệp vụ 

di động 

hàng 

không, 

nghiệp vụ 

vô tuyến 

dẫn đường 

hàng 

không 

phải thực 

hiện việc 

phối hợp, 

đăng ký 

tần số vô 

tuyến điện 

với Tổ 

chức 

Hàng 

không dân 

dụng quốc 

tế (ICAO) 

và Liên 

minh Viễn 

thông 

quốc tế 

(ITU) 

được quy định như thế nào 

và tại văn bản nào? 

479  47  

Chúng tôi hiện tại có 02 

giấy phép sử dụng tần số và 

thiết bị vô tuyến điện thuộc 

nghiệp vụ di động hàng 

không. Nhưng đến nay 

chúng tôi muốn sử dụng 

thêm tần số off-set ±5 kHz 

so với tần số được cấp phép 

thì chúng tôi có cần phải 

sửa đổi, bổ sung giấy phép 

hay không? 

Theo quy định tại điểm 3 điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 

23/03/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thủ tục cấp phép quy định khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong giấy phép (trừ 

thời hạn) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép. 

Như vậy, đối với trường hợp của Công ty muốn sử dụng thêm tần số off-

set thì phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết 

bị vô tuyến điện 

 

480  Sửa đổi, 

bổ sung 

và gia hạn 

giấy phép 

sử dụng 

tần số vô 

48  Chúng tôi đã có giấy phép 

sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện sử dụng ở Sân 

bay Nội Bài. Nay do phải 

thay đổi điều chỉnh lại hệ 

thống, nên chúng tôi phải 

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 9 của Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Bộ Giao thông Vận tải, hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần 

số vô tuyến điện với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di 

động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không, trường hợp 

nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã 
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đời sống 

tuyến điện 

đối với 

đài vô 

tuyến điện 

sử dụng 

tần số 

thuộc 

nghiệp vụ 

di động 

hàng 

không, 

nghiệp vụ 

vô tuyến 

dẫn đường 

hàng 

không 

chuyển thiết bị này sang 

Sân bay khác. Như vậy, 

chúng tôi có cần phải làm 

thủ tục phối hợp ICAO 

không? 

 

được cấp giấy phép (như thay đổi về tần số, công suất phát, mục đích sử 

dụng, địa điểm đặt thiết bị) thì thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định 

tại Điều 8 và khoản 1 Điều 9 của Thông tư này, trong đó khoản 1 điều 8 

có ghi rõ trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ theo quy định của tổ chức, cá nhân, Cục Tần số vô tuyến điện gửi văn 

bản kèm theo hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị Cục Hàng không Việt 

Nam phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện. Như vậy đối với trường 

hợp của Công ty thì Cục Hàng không Việt Nam sẽ phải phối hợp quốc tế 

về tần số. 

481  49  Cách đây 5 năm chúng tôi 

đã được cấp 10 giấy phép 

sử dụng tần số và thiết bị vô 

tuyến điện thuộc nghiệp vụ 

hàng không có phối hợp tần 

số quốc tế. Đến nay 10 giấy 

phép này đã sắp hết hạn thì 

chúng tôi có phải phối hợp 

tần số quốc tế lại hay 

không? Nếu có thì thủ tục 

như thế nào? 

Theo quy định tại khoản 2, điều 9 của Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Bộ Giao thông Vận tải, : Trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày, tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 

phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 6 

và Điều 7 của Thông tư này; Như vậy việc gia hạn giấy phép không cần 

phải phối hợp tần số quốc tế. 

 

 

482  Thông 

báo cho 

thuê, cho 

mượn 

thiết bị vô 

tuyến điện 

50  Câu 1: Xin được hỏi, khi tôi 

thuê thiết bị của một tổ 

chức của Việt Nam và thiết 

bị đó đã được cấp giấy phép 

sử dụng tần số VTĐ thì tôi 

có phải làm thủ tục xin cấp 

phép lại giấy phép tần số 

trong thời gian thuê hay 

không. 

 

Điều 32 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định về cho thuê, cho mượn 

thiết bị vô tuyến điện. Theo đó: 

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tàu biển, tàu bay, tàu sông, phương tiện 

nghề cá, đài vô tuyến điện nghiệp dư và chủ sở hữu các phương tiện giao 

thông khác có trang bị thiết bị vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất) có thể 

cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện đã được cấp 

giấy phép của mình để khai thác.  

2. Bên cho thuê, cho mượn và bên thuê, bên mượn thiết bị vô tuyến điện 

phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến 

điện, quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện và các quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

Như vậy, khi khách hàng thuê thiết bị của một tổ chức của Việt Nam và 
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thiết bị đó đã được cấp giấy phép sử dụng tần số VTĐ thì khách hàng 

không phải làm thủ tục xin cấp phép lại giấy phép tần số trong thời gian 

thuê. Tuy nhiên, khách hàng phải tuân thủ quy định trong Giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, quy định của pháp luật về tần số vô 

tuyến điện và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

483  51  Câu 2: Điều kiện để được 

thuê thiết bị vô tuyến điện 

nghiệp dư là gì? 

 

Điều kiện để được thuê thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư được quy định tại 

Điều 33 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT, cụ thể như sau: 

Tổ chức, cá nhân thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

1. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện là tổ chức, công dân Việt 

Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; người nước 

ngoài sử dụng đài vô tuyến điện nghiệp dư.    

2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư của bên thuê, 

bên mượn phải có chứng chỉ vô tuyến điện nghiệp dư. 

3. Đối tượng thuê, mượn thiết bị vô tuyến điện nghiệp dư không thuộc 

danh sách bị thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được thông 

báo công khai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của Thông tư 

05/2015/TT-BTTTT. 

 

484  Cấp 

chứng chỉ 

vô tuyến 

điện viên 

hàng hải 

52  Có mấy loại chứng chỉ vô 

tuyến điện viên hàng hải? 

Giá trị sử dụng của chứng 

chỉ vô tuyến điện viên hàng 

hải trong bao lâu? 

Điều 7 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về chứng chỉ vô tuyến điện 

viên hàng hải như sau: 

1. Có 4 loại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải: 

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng hạn chế. 

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng tổng quát. 

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng hai. 

- Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải – Hạng nhất. 

2. Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải có giá trị sử dụng trong thời hạn 

05 năm kể từ ngày cấp. 

 

485  53  Điều kiện chung để được 

cấp chứng chỉ vô tuyến điện 

viên hàng hải ? 

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải quy 

định tại Điều 8 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, cụ thể như sau: 

1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 

và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền Việt Nam. 

2. Trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động. 
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3. Có đủ sức khỏe. 

4. Đáp ứng các điều kiện cụ thể về chuyên môn cho từng loại chứng chỉ 

theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 hoặc Điều 12 tương ứng của 

Thông tư 40/2016/TT-BTTTT. 

5. Tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải tương ứng. 

486  54  Thủ tục xin cấp chứng chỉ 

vô tuyến điện viên hàng hải 

quy định như thế nào? 

 

Thủ tục xin cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải quy định tại Điều 

13 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, 

bao gồm:  

a) Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho học 

viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT; 

b) Bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu còn thời hạn; 

c) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức 

khỏe của các cơ sở y tế trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ; 

d) Bản sao hợp pháp các tài liệu, văn bằng chuyên môn chứng minh đáp 

ứng các điều kiện chuyên môn quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 hoặc 

Điều 12 của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT; 

đ) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau 

ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh); 

e) Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp khóa học. 

2. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng 

chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho học viên trực tiếp hoặc gửi theo 

đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến 

điện) theo địa chỉ: số 115 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) cấp chứng 

chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 của Thông 

tư 40/2016/TT-BTTTT. 

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8 của 

Thông tư này, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) 

phải có công văn thông báo hồ sơ không đủ điều kiện cho cơ sở đào tạo vô 
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tuyến điện viên hàng hải đã nộp hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. 

487  Gia hạn 

chứng chỉ 

vô tuyến 

điện viên 

hàng hải 

55  Thuyền viên phải làm gì để 

được gia hạn chứng chỉ vô 

tuyến điện viên hàng hải 

khi không đủ điều kiện về 

thời gian đi biển xét trong 

vòng 5 năm kể từ ngày 

được cấp chứng chỉ? 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14, khi không đủ điều kiện về thời 

gian đi biển xét trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ: Để 

được gia hạn, thuyền viên phải tham gia và đạt yêu cầu trong kỳ thi tốt 

nghiệp của khóa đào tạo vô tuyến hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng 

với chứng chỉ. 

 

488  56  
Thời điểm nộp hồ sơ đề 

nghị gia hạn chứng chỉ vô 

tuyến điện viên hàng hải? 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, hồ sơ 

đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được nộp trong thời 

gian 12 tháng trước hoặc 03 tháng sau thời điểm chứng chỉ vô tuyến điện 

viên hàng hải hết hạn. 

 

489  57  

Hồ sơ đề nghị gia hạn 

chứng chỉ vô tuyến điện 

viên hàng hải bao gồm các 

giấy tờ gì? 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT, hồ sơ 

đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bao gồm:  

a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IV của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT; 

b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức 

khỏe của cơ sở y tế trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ; 

c) Bản chính chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cần gia hạn; 

d) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau 

ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh); 

đ) Bản sao hợp pháp sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên hoặc văn 

bản tương đương; hoặc Giấy tờ chứng minh đạt yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp 

khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng. 

 

490  Cấp lại 

chứng chỉ 

vô tuyến 

điện viên 

hàng hải 

58  Trường hợp thuyền viên bị 

mất chứng chỉ vô tuyến 

điện viên hàng hải thì hồ sơ, 

thủ tục xin cấp lại như thế 

nào? 

 

Điều 15 Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về hồ sơ, thủ tục cấp lại 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải như sau: 

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập 

thành 01 bộ, bao gồm:  

a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; 

b) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau 

ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh); 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

c) Chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng (áp dụng đối với  

trường hợp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bị hư hỏng). 

2. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Bộ Thông tin và 

Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) theo địa chỉ: số 115 đường Trần 

Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) cấp lại 

chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

491  Cấp giấy 

công nhận 

các tổ 

chức đủ 

điều kiện 

tổ chức 

thi, chấm 

thi vô 

tuyến điện 

nghiệp dư 

59  

Đề nghị quý cơ quan hướng 

dẫn tôi về điều kiện công 

nhận các tổ chức đủ điều 

kiện tổ chức thi, chấm thi 

vô tuyến điện nghiệp dư? 

Quyết định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về hoạt động vô 

tuyến điện nghiệp dư. 

Theo đó, các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện 

nghiệp dư phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Về trang thiết bị: Có đài vô tuyến điện nghiệp dư được cấp giấy phép sử 

dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nghiệp dư đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu thi thực hành (theo qui định tại điều 7, khoản 2 qui định này) 

của người dự thi với loại chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp 

dư tương ứng.  

b) Về người chấm thi thực hành (trừ trường hợp chấm thi bằng máy tính): 

Người chấm thi thực hành phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

- Là người có Chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cao hơn 

người dự thi ít nhất một bậc;  

- Là người có Chứng chỉ Khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư cùng bậc 

với người dự thi và đã trải qua ít nhất 1 năm khai thác đài vô tuyến điện 

nghiệp dư kể từ ngày chấm thi trở về trước; 

- Là người đã trải qua ít nhất 1 năm làm nghề điện báo (có khả năng nhận 

bằng tai và gửi bằng tay các bản tin dưới dạng mã Mooc quốc tế thông qua 

máy thu phát vô tuyến điện).  

 

492  60  Hiện nay có quy định số 

lượng tối thiểu người chấm 

thi thực hành mà tổ chức 

phải có khi muốn xin cấp 

Quyết định số 18/2008/QÐ-BTTTT ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về hoạt động vô 

tuyến điện nghiệp dư. Theo đó, không quy định số lượng tối thiểu người 

chấm thi thực hành. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

giấy công nhận các tổ chức 

đủ điều kiện tổ chức thi, 

chấm thi vô tuyến điện 

nghiệp dư không? 

11. Cục Viễn thông    
493  Thủ tục 

công bố 

chất lượng 

dịch vụ 

viễn thông 

 

1  Hồ sơ công bố chất lượng 

dịch vụ gồm những gì? 

 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản sao giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; 

+ Công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ viễn thông theo 

mẫu tại Phụ lục I của TT 08/2013/TT-BTTTT; 

+ Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông theo mẫu tại Phụ lục 

II của TT 08/2013/TT-BTTTT. 

 

494  2  Dịch vụ viễn thông nào cần 

thực hiện thủ tục công bố 

chất lượng? 

 

Dịch vụ phải thực hiện thủ tục công bố chất lượng dịch vụ là các 

dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. 

Tùy theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục 

dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng khác nhau. Hiện tại, Danh 

mục được quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015 

bao gồm các dịch vụ: 

- Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất. 

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng 

công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang). 

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng 

công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền 

hình). 

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng 

công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL). 

- Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất 

- Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 

IMT-2000. 

 

495  3  Cách thức nộp hồ sơ công 

bố chất lượng dịch vụ như 

thế nào? 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu điện về 

Cục Viễn thông. 

 

 

496  Thủ tục 4  Hồ sơ đăng ký bản thỏa Hồ sơ gồm:  
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

đăng ký 

bản thỏa 

thuận kết 

nối mẫu 

 

thuận kết nối mẫu gồm 

những gì? 

 

- Đơn đề nghị đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu có dấu và chữ ký của 

người đại diện theo quy định pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu tại phụ 

lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 

24/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kết nối viễn 

thông; 

- Thỏa thuận kết nối mẫu; 

- Tài liệu kinh tế, kỹ thuật có liên quan đến các nội dung trong Thỏa 

thuận kết nối mẫu (nếu có). 

497  5  Cách thức nộp hồ sơ như 

thế nào? 

 

Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính về 

Cục Viễn thông tại địa chỉ Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 

498  6  Quy trình thực hiện Đăng 

ký thỏa thuận kết nối mẫu 

như thế nào? 

 - Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp viễn 

thông được xác định là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện 

thiết yếu, doanh nghiệp phải xây dựng, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

chính về Cục Viễn thông 01 bộ hồ sơ đăng ký Thỏa thuận kết nối mẫu. 

- Cục Viễn thông - Bộ Thông tin Truyền thông tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký bản thỏa thuận kết nối mẫu của doanh nghiệp. 

 

499  Thủ tục 

cấp phép 

lắp đặt 

cáp viễn 

thông 

trong 

vùng đặc 

quyền 

kinh tế, 

thềm lục 

địa Việt 

Nam 

7  Hồ sơ cấp phép lắp đặt cáp 

viễn thông trong vùng đặc 

quyền kinh tế, thềm lục địa 

Việt Nam gồm những gì? 

 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển theo mẫu do 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; 

- Đề án lắp đặt cáp viễn thông trên biển trong đó xác định rõ tính 

chất, mục tiêu và phạm vi của tuyến cáp, các vấn đề liên quan đến khảo 

sát biển và hoạt động ngầm dưới biển; danh sách thành viên góp vốn đầu 

tư tuyến cáp; thiết kế kỹ thuật và vị trí địa lý, dự kiến tọa độ tuyến cáp 

viễn thông đề nghị lắp đặt; phương án tổ chức thi công và phương án bảo 

đảm an ninh, môi trường biển. 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ. 

 

500  8  Cách thức nộp hồ sơ như 

thế nào? 

Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính về 

Cục Viễn thông tại địa chỉ Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 

501  9  Quy trình thực hiện xin cấp 

giấy phép lắp đặt cáp viễn 

- Các Tổ chức muốn lắp đặt tuyến cáp biển trong vùng đặc quyền 

kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam nộp hồ sơ đến Cục Viễn thông - Bộ 
 



139 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

thông trên biển như thế 

nào? 

 

Thông tin và Truyền thông. 

- Cục Viễn thông nhận và thẩm định hồ sơ. 

- Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép 

cho Tổ chức đủ điều kiện. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông 

sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp giấy 

phép biết. 

502  Thủ tục 

sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

lắp đặt 

cáp viễn 

thông 

trong 

vùng đặc 

quyền 

kinh tế, 

thềm lục 

địa Việt 

Nam 

 

10  Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy 

phép lắp đặt cáp viễn thông 

trong vùng đặc quyền kinh 

tế, thềm lục địa Việt Nam 

gồm những gì? 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép theo mẫu do Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành; 

- Báo cáo mô tả chi tiết nội dung bổ sung, sửa đổi; 

 - Tài liệu có liên quan khác; 

 - Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ là bản chính, 04 Bộ là bản sao). 

 

503  11  Cách thức nộp hồ sơ như 

thế nào? 

 

Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính về 

Cục Viễn thông tại địa chỉ Tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

 

504  12  Quy trình thực hiện Sửa 

đổi, bổ sung giấy phép lắp 

đặt cáp viễn thông trong 

vùng đặc quyền kinh tế, 

thềm lục địa Việt Nam như 

thế nào? 

 

- Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu tổ chức được cấp 

giấy phép muốn sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thì phải gửi hồ sơ xin 

sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin 

và Truyền thông; 

- Cục Viễn thông nhận và thẩm định hồ sơ; 

- Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành 

Quyết định sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục 

Viễn thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị 

sửa đổi, bổ sung giấy phép biết. 

 

505  Thủ tục 

gia hạn 

giấy phép 

lắp đặt 

cáp viễn 

thông 

trong 

vùng đặc 

13  Hồ sơ xin gia hạn giấy phép 

lắp đặt cáp viễn thông trong 

vùng đặc quyền kinh tứ, 

thềm lục địa Việt Nam gồm 

những gì? 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu do Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành;   

- Báo cáo việc thực hiện giấy phép; 

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ là bản chính, 04 bộ là bản sao). 

 

506  14  Cách thức nộp hồ sơ như 

thế nào? 

 

Nộp trực tiếp tại Cục Viễn thông hoặc gửi theo đường bưu chính về 

Cục Viễn thông tại địa chỉ Tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình 

Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

quyền 

kinh tế, 

thềm lục 

địa Việt 

Nam 

 

 

507  15  Quy trình thực hiện Gia hạn 

giấy phép lắp đặt cáp viễn 

thông trong vùng đặc quyền 

kinh tế, thềm lục địa Việt 

Nam như thế nào? 

 

- Tổ chức được cấp phép lắp đặt tuyến cáp viễn thông trên biển 

muốn gia hạn giấy phép phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Cục Viễn thông - 

Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 90 ngày trước ngày giấy phép hết 

hạn; 

- Cục Viễn thông tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định; 

- Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành 

Quyết định gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn 

thông sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị gia hạn 

giấy phép biết. 

 

508  Thủ tục 

phân bổ 

mã, số 

viễn 

thông; 

chấp nhận 

hoàn trả 

mã, số 

viễn 

thông; đổi 

số thuê 

bao viễn 

thông: 

 

16  Doanh nghiệp cần chuẩn bị 

hồ sơ đề nghị xin phân bổ 

như thế nào khi có nhu cầu 

xin phân bổ số dịch vụ tin 

nhắn ngắn (SMS)? 

 

Việc phân bổ số dịch vụ tin nhắn ngắn SMS được thực hiện theo 

các căn cứ pháp lý thủ tục hành chính quy định tại  Thông tư 25/2015/TT-

BTTTT ngày 09/09/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn 

thông- Thông tư số 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT. Theo đó, hồ sơ xin phân bổ số 

SMS gồm: 

+ Đơn đề nghị phân bổ mã, số theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 

25/2015/TT-BTTTT; 

+ Bản sao giấy phép viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông); 

bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư (đối với các doanh nghiệp khác); bản sao có chứng 

thực quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức không phải doanh 

nghiệp) trong trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính; hoặc bản sao 

giấy phép viễn thông (đối với doanh nghiệp viễn thông); bản sao giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với 

các doanh nghiệp khác); bản sao quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ 

chức không phải doanh nghiệp) kèm theo bản gốc các giấy tờ trên để đối 

chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Viễn thông. 

 

509  17  Khi không còn nhu cầu sử 

dụng số dịch vụ tin nhắn 

ngắn, doanh nghiệp cần 

phải thực hiện thủ tục gì để 

Khi không còn nhu cầu sử dụng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

gửi đơn đề nghị theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 

25/2015/TT-BTTTT tới Cục Viễn thông để hoàn trả mã, số theo nguyên 

tắc các mã, số được phân bổ như thế nào thì được hoàn trả tương tự (số 

 

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10167/25_2015_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10167/25_2015_TT-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14074/40_2017_TT-BTTTT.html
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hoàn trả?  

 

lượng mã, số hoàn trả tối thiểu tương tự với số lượng mã, số tối thiểu khi 

phân bổ); Cục Viễn thông sẽ có văn bản thông báo chấp nhận hoặc không 

chấp nhận việc hoàn trả mã, số. Trong trường hợp không chấp nhận, văn 

bản thông báo sẽ nêu rõ lý do không chấp nhận. 

510  18  Người sử dụng cần được 

cung cấp những thông tin gì 

khi Doanh nghiệp tiến hành 

thực hiện kế hoạch đổi số?  

Khi triển khai việc đổi số (đổi mã vùng cố định, đổi mã mạng di động, 

thay đổi độ dài số thuê bao), để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể 

xảy ra trong và sau quá trình chuyển đổi, kế hoạch đổi số sẽ được Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành bám sát các kinh nghiệm tốt nhất của 

quốc tế cũng như các khuyến nghị của Liên minh Viễn thông quốc tế 

(ITU) về đổi số. Theo đó, việc chuyển đổi được tiến hành đủ 4 bước: 

 + Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

trong nước, cơ quan quản lý viễn thông các nước, Liên minh Viễn thông 

Quốc tế trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu 60 ngày.Thời gian thông báo 

trước theo khuyến nghị của quốc tế là tối thiểu 60 ngày. Trên thực tế, thời 

gian áp dụng để thông tin tuyên truyền là từ 3-4 tháng.Sau từ 3-4 tháng 

thực hiện thông tin tuyên truyền để người dân chuẩn bị, các doanh nghiệp 

viễn thông mới thực hiện đổi số. 

 + Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong 

thời gian từ 2-3 tháng kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi (trong thời gian 

này, việc quay số theo cách cũ và cách mới đều thành công). 

 + Duy trì âm thông báo trong thời gian từ 6-12 tháng kể từ thời 

điểm kết thúc việc quay số song song (trong thời gian này các cuộc gọi 

quay số theo cách cũ sẽ nhận được âm thông báo số đã thay đổi, đề nghị 

quay theo cách mới. Các cuộc gọi theo cách mới thực hiện bình thường). 

 + Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành 

công khi người sử dụng quay số theo cách mới. 

 

 

511  Kiểm định 

trạm gốc 

điện thoại 

di động 

mặt đất 

19  Hiện nay có những tổ chức 

kiểm định thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến nào 

đang thực hiện công tác 

Kiểm định? 

Danh sách Tổ chức kiểm định: 

+ Tổ chức kiểm định tại khu vực phía Bắc: Trung tâm kiểm định và chứng 

nhận 1 

- Địa chỉ: Tòa nhà Cục Viễn thông, đường Dương Đình Nghệ, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

 



142 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

công cộng 

 

 - Tel: 024.37820990; Fax: 024.37820997 

- Địa bàn quản lý: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, 

Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, 

Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ 

An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, 

Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái.  

+ Tổ chức kiểm định tại khu vực phía Nam: Trung tâm kiểm định và 

chứng nhận 2: 

- Địa chỉ: Số 60 Tân Canh,Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Tel: 028.39919066 ÷ 39919069 Ext: 302; Fax: (028) 39919065. 

- Địa bàn quản lý: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình 

Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc 

Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí 

Minh.                                                                                                                                                                                                                     

+ Tổ chức kiểm định tại khu vực miền Trung: Trung tâm kiểm định và 

chứng nhận 3: 

- Địa chỉ: Số 42 Trần Quốc Toàn, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

- Tel: 0511.3843007 ; Fax: 0511. 3843007. 

- Địa bàn quản lý:  Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, 

Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, 

Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. 

512  20  Trách nhiệm của tổ chức, 

doanh nghiệp đối với việc 

Kiểm định thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến? 

 

Tại điều 13 của Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ban hành ngày 

30/06/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông có quy định rõ trách nhiệm 

của doanh nghiêp như sau:                                                                                                                                                                                                

- Thực hiện các quy định về kiểm định tại Thông tư này và các văn bản có 

liên quan. 

-  Giao nhiệm vụ cho cá nhân hoặc đơn vị đầu mối thực hiện các quy định 

về kiểm định. 

-  Duy trì và đảm bảo sự phù hợp của thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện 

theo các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi được kiểm định.  
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- Trong quá trình sử dụng thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện, khi phát 

hiện sự không phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng thì 

phải tiến hành các biện pháp sau: 

+ Nhanh chóng khắc phục sự không phù hợp, trong trường hợp cần thiết 

phải ngừng hoạt động đối với thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; 

+ Báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý địa bàn có thiết bị 

viễn thông, đài vô tuyến điện về sự không phù hợp và kết quả khắc phục 

sự không phù hợp. 

- Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại các quy trình kiểm định do Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành. 

- Chịu sự kiểm tra và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Cục Viễn thông 

và của các Sở Thông tin và Truyền thông về công tác kiểm định. 

513  21  Có những Quy định nào 

liên quan đến việc kiểm 

định trạm gốc điện thoại di 

động mặt đất công cộng? 

 

Theo quy định tại khoản 2, điều 35 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 

06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Viễn thông: “Kiểm định thiết bị viễn thông là việc đo kiểm, 

chứng nhận hoặc công bố sự phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật viễn 

thông của thiết bị viễn thông đã được lắp đặt trước khi đưa vào hoạt 

động”. 

Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT có quy định: Trạm gốc điện thoại di 

động mặt đất công cộng (gọi tắt là trạm BTS) thuộc Danh mục thiết bị 

viễn thông bắt buộc kiểm định. Do vậy, trước khi đưa vào hoạt động phải 

thực hiện việc đo kiểm và chứng nhận sự phù hợp hoặc đo kiểm và công 

bố sự phù hợp. 

Thông tư 16/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết nội dung, thủ tục kiểm 

định Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Trong đó, Thông tư 

này có quy định các trường hợp kiểm định: Kiểm định lần đầu, kiểm định 

định kỳ, kiểm định bất thường. 

Theo Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT quy định chi tiết Quy trình kiểm 

định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, trạm gốc điện thoại di 

động mặt đất công cộng phải tuân thủ QCVN 8: 2010/BTTTT-Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện 

thoại di động mặt đất cộng; Doanh nghiệp viễn thông có trạm BTS có 
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trách nhiệm bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc kiểm 

định theo đúng kế hoạch của Tổ chức kiểm định, cử đại diện có mặt tại 

trạm gốc trong thời gian kiểm định; Các Tổ chức kiểm định được phép 

thuê các phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định 

để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung đo kiểm định để phục vụ 

công tác kiểm định trạm gốc; Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận 

kiểm định đối với trường hợp trạm gốc được kiểm định phù hợp quy 

chuẩn hoặc thông báo bằng văn bản (nêu rõ những điểm chưa phù hợp quy 

chuẩn kỹ thuật để doanh nghiệp khắc phục và thực hiện lại thủ tục kiểm 

định) đối với trường hợp trạm gốc được kiểm định không phù hợp quy 

chuẩn.   

Ngày 23/6/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 02 Thông tư: 

Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT và Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-

BTTTT, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017. Theo đó, những trạm 

BTS mà trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột 

anten của trạm gốc đó có công trình xây dựng trong đó có người sinh 

sống, làm việc và có hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ 

cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này nhỏ 

hơn 28 m thì phải bắt buộc kiểm định theo quy định tại Thông tư số 

18/2011/TT-BTTTT. Như vậy, có trạm BTS sẽ không bắt buộc phải kiểm 

định theo quy định, doanh nghiệp viễn thông cần phải chủ động rà soát lại 

các trạm BTS của mình và thực hiện theo yêu cầu sau: 

 Đối với những trạm BTS bắt buộc phải kiểm định, doanh nghiệp 

xem xét thời hạn còn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định, nếu sắp hết 

thời hạn thì phải tiến hành đo kiểm định và niêm yết Giấy chứng nhận 

kiểm định theo quy định tại khoản 3, điều 7, Thông tư số 16/2011/TT-

BTTTT. 

Đối với những trạm BTS không phải kiểm định theo quy định, doanh 

nghiệp tiến hành công bố theo đúng quy định tại Phụ lục số 4, Thông tư số 

14/2017/TT-BTTTT. 
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Nội dung chi tiết tại các Thông tư sau: 

+ Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và 

đài vô tuyến điện; 

+ Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài 

vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; 

+ Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện 

thoại di động mặt đất công cộng; 

+ Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn 

thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; 

+ Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm 

gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. 

514  Thủ tục 

chứng 

nhận hợp 

quy, cấp 

lại giấy 

chứng 

nhận hợp 

quy áp 

dụng đối 

với sản 

phẩm sản 

xuất trong 

nước của 

các đơn vị 

22  Chứng nhận hợp quy, công 

bố hợp quy đối với sản 

phẩm chuyên ngành 

CNTT&TT  là gì? 

 

- CNHQ là việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ 

thuật do Bộ TTTT ban hành và/hoặc tiêu chuẩn do Bộ TTTT bắt buộc áp 

dụng (sau đây gọi chung là quy chuẩn kỹ thuật) nhằm bảo đảm tính tương 

thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an 

ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử 

dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn 

cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.  

-  Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân công bố với cơ quan 

quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với quy 

chuẩn kỹ thuật sau khi thực hiện quá trình đánh giá sự phù hợp. (Quy định 

tại Điều 2 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ 

TTTT) 

 

 

515  23  Giấy CNHQ cấp cho sản - Giấy chứng nhận hợp quy được cấp cho từng chủng loại sản  
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Sự kiện 

đời sống 

đã có 

chứng chỉ 

hệ thống 

quản lý 

chất lượng 

sản phẩm 

và sản 

phẩm 

nhập 

khẩu; 

chứng 

nhận hợp 

quy, cấp 

lại giấy 

chứng 

nhận hợp 

quy áp 

dụng đối 

với sản 

phẩm sản 

xuất trong 

nước của 

các đơn vị 

chưa có 

chứng chỉ 

hệ thống 

quản lý 

chất lượng 

sản phẩm 

và sản 

phẩm 

nhập 

phẩm chuyên ngành 

CNTT&TT có thời hạn bao 

lâu?   

phẩm, có thời hạn tối đa ba (03) năm. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy 

chứng nhận hợp quy, tổ chức, cá nhân được phép cung cấp sản phẩm ra thị 

trường không hạn chế về số lượng.  

- Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp 

có giá trị trên phạm vi toàn quốc. 

 - Tuy nhiên Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đã 

được chứng nhận hoặc công bố hợp quy có trách nhiệm duy trì liên tục 

chất lượng sản phẩm như đã được chứng nhận hoặc công bố và phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm của tửng sản phẩm do 

mình cung cấp. (Quy định tại Điều 12, khoản 4 Điều 21 của Thông tư 

30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ TTTT) 

516  24  Trong trường hợp nào Giấy 

chứng nhận hợp quy hết 

hiệu lực trước thời hạn ghi 

trên giấy? 

 

Trong các trường hợp sau đây Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu 

lực trước thời hạn được ghi trên giấy: 

+  Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận 

thay đổi; 

+ Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi 

làm thay đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm; 

+ Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định tại 

Điều 26 Thông tư này; (Quy định tại Điều 22 Thông tư 30/2011/TT-

BTTTT ngày 31/10/2011 được sửa đổi, bổ sung tại 11 Điều 1 Thông tư 

15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 của Bộ TTTT) 

 

517  25  Theo Thông tư 30/2011/TT-

BTTTT, hàng hóa nhóm 2 

nhập khẩu phải thực hiện 

công bố hợp quy và gắn dấu 

hợp quy trước khi đưa ra thị 

trường. Hiện nay thủ tục 

tiếp nhận bản công bố hợp 

quy chỉ áp dụng đối với sản 

phẩm nhóm 2 sản xuất 

trong nước, vậy hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu sẽ thực 

Thực hiện theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và 

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT, đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu sẽ 

thực hiện như sau: 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2b Điều 7 Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được bổ sung tại khoản 3 

Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018. 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cục Viễn thông xác nhận người 

nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản 

đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác 

nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan 
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Sự kiện 

đời sống 

khẩu; tiếp 

nhận công 

bố hợp 

quy đối 

với sản 

phẩm 

chuyên 

ngành 

công nghệ 

thông tin 

và truyền 

thông bắt 

buộc phải 

chứng 

nhận và 

công bố 

hợp quy; 

tiếp nhận 

công bố 

hợp quy 

đối với 

sản phẩm 

chuyên 

ngành 

công nghệ 

thông tin 

và truyền 

thông bắt 

buộc phải 

công bố 

hợp quy 

 

hiện như thế nào? hàng hóa. 

- Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thông quan, 

tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải nộp cho Cục Viễn thông kết quả tự đánh 

giá sự phù hợp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 Thông tư này 

(đối với trường hợp công bố hợp quy theo điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại 

khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018) 

hoặc kết quả chứng nhận theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 Thông 

tư này được cấp bởi tổ chức chứng nhận hợp quy hoặc tổ chức chứng nhận 

được thừa nhận theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp công bố 

hợp quy theo   ngày 15 tháng 5 năm 2018). 

(Quy định tại Chương III Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 

được sửa đổi, bổ sung tại  Thông tư 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 

của Bộ TTTT) 

518  26  Đối với sản phẩm, hàng hóa 

không phải là thiết bị phát, 

thu-phát sóng vô tuyến điện 

sản xuất trong nước hoặc 

nhập khẩu để chính tổ chức, 

cá nhân sản xuất, nhập khẩu 

sử dụng thuộc trường hợp 

không phải công bố hợp 

quy. Khi đó, doanh nghiệp 

sẽ thực hiện như thế nào? 

Có phải thực hiện việc tự 

đánh giá sản phẩm, hàng 

hóa hay không? 

 

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc trường miễn công bố hợp nêu 

trên thì thực hiện như sau: 

- Đối với sản phẩm sản xuất trong nước thì không phải thực hiện thủ 

tục này. 

- Đối với hàng hóa nhập sẽ thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu và sau đó gửi văn bản tới Cục Viễn thông về mục 

đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa và không phải thực hiện việc tự đánh 

giá. 

(Quy định tại Chương III Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 

được sửa đổi, bổ sung tại  Thông tư 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 

của Bộ TTTT). 

 

 

519  27  Thông báo tiếp nhận bản 

CBHQ cấp cho sản phẩm 

sản xuất trong nước có thời 

hạn bao lâu?   

Giá trị hiệu lực của Thông báo tiếp nhận bản CBHQ có hiệu lực 

theo từng trường hợp. Cụ thể như sau: 

- Ba (03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp 

quy (trường hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm a khoản 2 Điều 
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Sự kiện 

đời sống 

 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa 

đổi tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018). 

- Theo thời hạn của Giấy chứng nhận hợp quy hoặc không quá ba 

(03) năm kể từ ngày ký Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy (trường 

hợp công bố hợp quy theo biện pháp tại điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được sửa đổi tại khoản 2 

Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018. 

(Quy định tại Điều 16 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 15/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/11/2018 của Bộ TTTT) 

520  28  Dấu hiệu nhận biết sản 

phẩm CNTT&TT thuộc 

danh mục bắt buộc phải 

chứng nhận và công bố hợp 

quy hoặc danh mục bắt 

buộc phải công bố hợp quy 

đủ điều kiện lưu thông trên 

thị trường? 

 

Tổ chức, cá nhân (sản xuất, kinh doanh) sản phẩm thuộc hai danh 

mục nêu trên sau khi nhận được bản tiếp nhận công bố hợp quy được 

quyền gắn (dán) dấu hợp quy lên sản phẩm. 

- Dấu hợp quy là dấu hiệu thể hiện sự phù hợp của sản phẩm với 

quy chuẩn kỹ thuật (tiêu chuẩn) bắt buộc áp dụng. 

- Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dấu hợp quy sau khi đã 

đăng ký mẫu dấu hợp quy tại cơ quan tiếp nhận công bố hợp quy. 

-  Tổ chức, cá nhân sau khi công bố hợp quy tự thể hiện dấu hợp 

quy bằng cách in, gắn hoặc dán dấu hợp quy trực tiếp trên sản phẩm hoặc 

trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm ở vị trí dễ thấy, dễ đọc, đồng thời 

có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo. 

(Quy định tại Điều 18, Điều 19 của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 

31/10/2011 của Bộ TTTT) 

(Mẫu dấu hợp quy được quy định tại phụ lục V và phụ lục VI của Thông tư 

30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ TTTT). 

 

 

521  29  Doanh nghiệp nhập khẩu 

sản phẩmThiết bị định 

tuyến - Router (sản phẩm 

thuộc Phụ Lục II của Thông 

tư 04/2018/TT-BTTTT) để 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 

30/2011/TT-BTTTT: sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để 

chính tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm đó sử dụng thì 

không phải công bố hợp quy. Do đó, trường hợp của Công ty sẽ không 

phải thực hiện thủ tục Công bố hợp quy cho sản phẩm. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvnta.gov.vn%2FimageUpload%2FDoanh%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2FH%25E1%25BB%25A3p%2520quy%2FThong%2520tu%2520so%252005.signed.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGwQV_6Z4YZgv6nAmsCLLMl7P5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvnta.gov.vn%2FimageUpload%2FDoanh%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2FH%25E1%25BB%25A3p%2520quy%2FThong%2520tu%2520so%252005.signed.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGwQV_6Z4YZgv6nAmsCLLMl7P5g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvnta.gov.vn%2FimageUpload%2FDoanh%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2FH%25E1%25BB%25A3p%2520quy%2FTh%25C3%25B4ng%2520t%25C6%25B0%252030-2011-TT-BTTTT.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNJGDE6HnOXY-CTxI9gdQKD-ILdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvnta.gov.vn%2FimageUpload%2FDoanh%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2FH%25E1%25BB%25A3p%2520quy%2FTh%25C3%25B4ng%2520t%25C6%25B0%252030-2011-TT-BTTTT.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNJGDE6HnOXY-CTxI9gdQKD-ILdA
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Sự kiện 

đời sống 

phục vụ cho hoạt động của 

Công ty, không kinh doanh 

sản phẩm thì chúng tôi có 

bắt buộc phải thực hiện thủ 

tục Công bố hợp quy hay 

không? 

 

522  30  Cho Công ty chúng tôi hỏi 

tại sao máy tính cá nhân để 

bàn thuộc nhóm phụ lục II 

mà vẫn phải chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp 

quy? 

Máy tính cá nhân để bàn có tích hợp chức năng thu phát vô tuyến 

như truy nhâp vô tuyến băng tần 2.4 Ghz/5 GHz hoặc các giao diện kết nối 

không dây khác sẽ được coi là thiết bị thu phát vô tuyến được liệt kê tại 

Phụ lục I và bắt buộc phải tiến hành cả hai loại thủ tục. 

 

 

523  31  Công ty chúng tôi có nhập 

khẩu chủng loại sản phẩm 

là thiết bị thu phát vô tuyến 

cự ly ngắn hoạt động tại dải 

tần trên 40 Ghz, vậy cho 

chúng tôi hỏi sản phẩm nêu 

trên muốn công bố hợp quy 

thì phải đo kiểm theo 

QCVN nào? 

Theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 

08/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, sản phẩm nêu 

trên thuộc danh mục phụ lục I “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và 

công bố hợp quy”, vậy công ty muốn công bố hợp quy cho sản phẩm nêu 

trên thì đo kiểm theo QCVN 18:2014/BTTTTT. 

 

524  Thủ tục 

cấp phép 

thiết lập 

mạng viễn 

thông 

dùng 

riêng; Sửa 

đổi, bổ 

sung giấy 

phép thiết 

lập mạng 

32  Xin cho tôi hỏi điều kiện để 

được cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông 

Doanh nghiệp cần phải đáp 

ứng điều kiện gì? 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Viễn thông, Doanh nghiệp 

được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện 

sau: 

+  Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông; 

+ Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với 

quy mô của dự án; 

+ Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài 

nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất 

lượng mạng và dịch vụ viễn thông; 
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Sự kiện 

đời sống 

viễn thông 

dùng 

riêng; Gia 

hạn giấy 

phép thiết 

lập mạng 

viễn thông 

dùng 

riêng; Cấp 

giấy phép 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

viễn 

thông; 

Cấp mới 

giấy phép 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

viễn 

thông; 

Cấp lại 

giấy phép 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

viễn 

thông; Gia 

hạn giấy 

phép kinh 

doanh 

+ Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh 

thông tin. 

Trường hợp Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông công cộng được cấp giấy phép thiết lập mạng khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

+ Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

+ Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định của Chính 

phủ (Điều 19 đến Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP). 

525  33  Để có giấy phép kinh doanh 

dịch vụ viễn thông, doanh 

nghiệp cần phải làm thủ tục 

gì? 

 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 81/2016/NĐ-CP thủ 

tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông như sau: 

- Hồ sơ đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông công cộng: 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn 

thông phải gửi 05 bộ hồ sơ tới Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn 

thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị 

cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy 

chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có 

hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13); 

+ Bản sao điều lệ đang có hiệu lực của doanh nghiệp và có đóng dấu 

xác nhận của doanh nghiệp; 

+ Văn bản xác nhận vốn pháp định theo hướng dẫn của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

+ Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp 

giấy phép bao gồm các nội dung chính sau: Dự báo và phân tích thị 

trường; phương án kinh doanh; doanh thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ 

kinh phí cho từng năm; hình thức đầu tư, phương án huy động vốn; nhân 

lực (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); 

 



151 

 

STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

dịch vụ 

viễn 

thông; 

Sửa đổi, 

bổ sung 

giấy phép 

kinh 

doanh 

dịch vụ 

viễn 

thông; 

Cấp giấy 

phép thử 

nghiệm và 

dịch vụ 

viễn 

thông; Gia 

hạn giấy 

phép thử 

nghiệm 

mạng và 

dịch vụ 

viễn 

thông; 

Cấp lại 

giấy phép 

viễn thông 

(Áp dụng 

đối với 

cấp phép 

thiết lập 

mạng viễn 

+ Kế hoạch kỹ thuật tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 

năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép bao gồm các nội dung chính 

sau: Cấu hình mạng lưới, thiết bị theo từng năm, cả phần chính và phần dự 

phòng; phân tích năng lực mạng lưới, thiết bị; dung lượng các đường 

truyền dẫn; tài nguyên viễn thông; công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật áp dụng; biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn, an ninh 

thông tin (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này); 

+ Văn bản cam kết thực hiện giấy phép theo Mẫu số 07 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Hồ sơ đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ 

viễn thông phải gửi 05 bộ hồ sơ tới Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn 

thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị 

cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy 

chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có 

hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13); 

+ Bản sao đang có hiệu lực điều lệ của doanh nghiệp và có đóng dấu 

xác nhận của doanh nghiệp; 

+ Kế hoạch kinh doanh trong 05 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp 

giấy phép bao gồm các nội dung chính sau: Loại hình dịch vụ; phạm vi 

cung cấp dịch vụ; giá cước dịch vụ; dự báo và phân tích thị trường, doanh 

thu; tổng kinh phí đầu tư và phân bổ kinh phí cho từng năm; hình thức đầu 

tư, phương án huy động vốn; nhân lực; biện pháp bảo đảm quyền và lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp 

ngừng kinh doanh dịch vụ (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này); 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

thông 

dùng 

riêng, cấp 

phép thử 

nghiệm 

mạng và 

dịch vụ 

viễn 

thông, cấp 

phép lắp 

đặt cáp 

viễn thông 

trong 

vùng đặc 

quyền 

kinh tế, 

thềm lục 

địa Việt 

Nam; 

Không áp 

dụng đối 

với cấp 

phép kinh 

doanh 

dịch vụ 

viễn thông 

quy định 

tại Thông 

tư 

12/2013/T

T-

BTTTT) 

+ Kế hoạch kỹ thuật tương ứng với kế hoạch kinh doanh trong 05 

năm đầu tiên kể từ ngày được cấp giấy phép bao gồm các nội dung chính 

sau: Cấu hình mạng viễn thông sẽ sử dụng theo từng năm, cả phần chính 

và phần dự phòng; phân tích năng lực mạng và thiết bị viễn thông; dung 

lượng các đường truyền dẫn; tài nguyên viễn thông; công nghệ, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; kết nối viễn thông; phương án bảo 

đảm chất lượng dịch vụ; biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

(theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này)”. 

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đề nghị cấp giấy phép thiết 

lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

để cung cấp một loại hình dịch vụ viễn thông cụ thể, hồ sơ đề nghị cấp 

phép có thể được gộp chung thành một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

thiết lập mạng viễn thông và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng 

phải bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. 

526  34  Xin cho hỏi thời hạn và quy 

trình xử lý hồ sơ khi doanh 

nghiệp gửi hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ viễn thông? 

 

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 81/2016/NĐ-

CP thì thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ quy định như sau: 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ 

quan quản lý chuyên ngành về viễn thông xem xét và thông báo cho doanh 

nghiệp biết về tính hợp lệ của hồ sơ; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn 

thông cho doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định 

này; 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép thiết lập mạng viễn 

thông công cộng cho doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 

Nghị định này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 

3 Điều 20 Nghị định này, doanh nghiệp được cấp giấy phép viễn thông 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp hoàn thành 

nghĩa vụ bảo đảm thực hiện giấy phép theo thông báo của Cơ quan quản 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

 lý chuyên ngành về viễn thông; 

+ Trường hợp từ chối cấp phép, Cơ quan quản lý chuyên ngành về 

viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp 

đề nghị cấp phép biết”. 

527  35  Trong trường hợp nào 

doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ viễn thông phải 

thực hiện thủ tục sửa đổi 

giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông? 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 81/2016/NĐ-CP, 

trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, 

doanh nghiệp đã được cấp phép phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung 

nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khi có ít nhất một trong 

những thay đổi sau: 

+ Thay đổi tên doanh nghiệp được cấp phép; 

+  Thay đổi phạm vi thiết lập mạng viễn thông, phạm vi cung cấp 

dịch vụ viễn thông, loại hình dịch vụ, nhu cầu sử dụng tài nguyên viễn 

thông đã được cấp phép theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+  Đề nghị được cung cấp các dịch vụ viễn thông chưa quy định 

trong giấy phép và cơ quan có thẩm quyền cấp phép cung cấp dịch vụ đó 

là cơ quan đã cấp giấy phép đang có; 

+  Ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đã được cấp phép. 

 

 

528  36  Xin cho hỏi thủ tục sửa đổi 

bổ sung giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông, 

thành phần hồ sơ gồm 

những gì? 

 

Theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 81/2016/NĐ-CP 

thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông bao 

gồm: 

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông phải gửi 03 bộ hồ sơ tới Cơ quan quản lý chuyên 

ngành về viễn thông và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 

hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông do thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm các tài liệu sau: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

+ Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao 

có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (hoặc bản sao hợp lệ giấy 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có 

hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13); 

+ Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp giấy 

phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 

06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép do mở rộng phạm vi thiết 

lập mạng viễn thông công cộng, bổ sung dịch vụ viễn thông được phép 

cung cấp bao gồm các tài liệu sau: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

+ Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp giấy 

phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 

06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

+ Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch kỹ thuật sửa đổi, bổ sung đối 

với phạm vi thiết lập mạng mở rộng thêm, đối với dịch vụ dự kiến cung 

cấp mới theo Mẫu số 04 và Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính 

hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ; thẩm định và quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối sửa đổi, 

bổ sung nội dung giấy phép, Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông 

có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp 

đề nghị sửa đổi, bổ sung biết. 

- Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 

được thực hiện dựa trên điều kiện cấp phép tương ứng quy định tại Điều 

23a Nghị định này. 

- Giấy phép sửa đổi, bổ sung có giá trị hiệu lực kể từ ngày cấp sửa 

đổi, bổ sung tới ngày hết giá trị hiệu lực của giấy phép đề nghị sửa đổi, bổ 

sung. 
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STT Lĩnh vực STT Câu hỏi Câu trả lời 
Sự kiện 

đời sống 

- Việc công bố nội dung sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định 

này”. 

529  37  Trường hợp nào doanh 

nghiệp kinh doanh viễn 

thông phải thực hiện thủ tục 

thông báo nếu có thay đổi 

giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông? 

 

Theo quy định tại điểm 2 khoản 7 Điều 24 Nghị định số 

81/2016/NĐ-CP, trong thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ 

viễn thông, doanh nghiệp không phải làm thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung 

giấy phép nhưng phải thông báo cho Cơ quan quản lý chuyên ngành về 

viễn thông các thông tin liên quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có ít 

nhất một trong những thay đổi sau: 

+ Địa chỉ trụ sở chính; 

+ Người đại diện theo pháp luật; 

+ Vốn pháp định hoặc vốn đầu tư nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ yêu 

cầu về vốn pháp định quy định tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định 

này; 

+ Tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên góp vốn nhưng vẫn bảo đảm 

tuân thủ yêu cầu về đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp, yêu cầu về sở 

hữu quy định tại Điều 3 Nghị định này.” 

 

530  38  Những trường hợp nào, tổ 

chức cá nhân hoạt động 

viễn thông được miễn giấy 

phép viễn thông? 

 

Theo quy định tại Điều 40 Luật Viễn thông, Tổ chức, cá nhân hoạt 

động viễn thông được miễn giấy phép viễn thông trong các trường hợp sau 

đây:  

+ Kinh doanh hàng hóa viễn thông; 

+ Cung cấp dịch vụ viễn thông dưới hình thức đại lý dịch vụ viễn 

thông;  

+ Thuê đường truyền dẫn để cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông; 

+ Mạng viễn thông dùng riêng, trừ các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 5 Điều 24 của Luật này. 

 

531  39  Các doanh nghiệp khi được 

cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ viễn thông thì phải 

nộp những khoản lệ phí, phí 

gì? 

 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Luật Viễn thông, Tổ chức 

được cấp giấy phép viễn thông phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông 

và lệ phí cấp giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí.  

Lệ phí và Phí quyền hoạt động viễn thông được quy định tại Thông 

tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, miễn, chế độ 
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thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp 

giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn 

thông và Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 

2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông. 

532  40  Thủ tục gia hạn giấy phép 

kinh doanh dịch vụ viễn 

thông thực hiện như thế 

nào? 

 

Theo quy định tại khoản khoản 9 Điều 24b Nghị định số 

81/2016/NĐ-CP, Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

viễn thông muốn gia hạn giấy phép phải gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn 

tới Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày trước 

ngày giấy phép hết hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ.Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép bao gồm: 

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này; 

+ Báo cáo việc thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp đến ngày đề 

nghị gia hạn theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông) tiếp 

nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ; thẩm định và quyết định gia hạn giấy phép theo 

thẩm quyền quy định tại  Điều 18 Nghị định này trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia hạn 

giấy phép, Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn 

thoong0 có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh 

nghiệp đề nghị gia hạn biết. 

 

533  41  Trong trường hợp nào 

doanh nghiệp viễn thông 

phải thực hiện thủ tục cấp 

lại giấy phép? 

 

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy 

định, trường hợp giấy phép viễn thông bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu 

hủy dưới hình thức khác, tổ chức đã được cấp phép phải gửi đơn đề nghị 

cấp lại giấy phép viễn thông theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông. Cơ quan quản 

lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông) xét cấp lại hoặc trình Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại giấy phép trong thời hạn 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-273-2016-tt-btc-muc-thu-mien-quan-ly-su-dung-phi-quyen-hoat-dong-vien-thong-le-phi-cap-phep-337138.aspx
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5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép. Tổ 

chức được cấp lại giấy phép viễn thông có trách nhiệm nộp lệ phí cấp lại 

giấy phép theo quy định. 

534  42  Trong trường hợp nào 

doanh nghiệp viễn thông 

phải thực hiện thủ tục cấp 

mới giấy phép kinh doanh 

dịch vụ viễn thông? 

 

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 24c Nghị định số 81/2016/NĐ-CP, 

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn 

tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông theo nội dung giấy phép đã được 

cấp phải gửi hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép tới Cơ quan quản lý chuyên 

ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết 

hạn. 

 Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 

công cộng bao gồm các tài liệu quy định Điều 23 Nghị định này và báo 

cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị 

cấp mới giấy phép theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

Việc xét cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được 

thực hiện theo quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

viễn thông quy định tại Điều 23a Nghị định này ngoại trừ quy định “doanh 

nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành”, có xem xét việc 

tuân thủ quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị 

được cấp mới và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn 

thông. 

Giấy phép cấp mới có giá trị hiệu lực kể từ ngày hết hạn của giấy 

phép đề nghị được cấp mới. Thời hạn của giấy phép cấp mới được xét 

theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật viễn thông. 

Việc công bố nội dung cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Nghị định này.” 

 

535  43  Điều kiện để gia hạn Giấy 

phép phải đáp ứng điều kiện 

gì? 

Khoản 9 Điều 24b Nghị định số 81/2016/NĐ-CP quy định, Doanh 

nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông muốn gia 

hạn giấy phép phải gửi 03 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới Cơ quan quản lý 

chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông) ít nhất 60 ngày trước ngày 

giấy phép hết hạn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ 
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sơ. 

Việc xét gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được thực 

hiện dựa trên việc doanh nghiệp tuân thủ các quy định trong giấy phép 

kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn và các quy định của 

pháp luật về viễn thông. 

536  44  Trường hợp doanh nghiệp 

được cấp giấy phép kinh 

doanh dịch vụ viễn thông 

đề nghị gia hạn giấy phép 

thì thời hạn gia hạn của 

giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông có thời hạn là 

bao nhiêu? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông, Giấy phép 

viễn thông được gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện trong giấy phép viễn 

thông và quy định của Luật Viễn thông.  

Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép viễn thông 

không được vượt quá thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép đó; 

trường hợp giấy phép có thời hạn cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy 

định cho loại giấy phép đó thì khi giấy phép hết hạn sử dụng, chỉ được 

xem xét gia hạn không quá một năm. 

 

537  45  Thủ tục cấp mới giấy phép 

kinh doanh dịch vụ viễn 

thông khi giấy phép đã hết 

hạn được thực hiện theo 

quy định nào? 

 

Căn cứ quy định tại khoản khoản 9 Điều 1 Nghị định số 81/2016/NĐ-CP 

ngày 01/07/2016 của thì Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ viễn thông muốn tiếp tục kinh doanh dịch vụ viễn thông theo nội 

dung giấy phép đã được cấp phải gửi hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép tới Cơ 

quan quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 60 ngày làm việc trước ngày 

giấy phép hết hạn. 

- Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông 

công cộng bao gồm các tài liệu quy định Điều 23 Nghị định này và báo 

cáo tình hình thực hiện giấy phép kể từ ngày được cấp tới ngày đề nghị 

cấp mới giấy phép theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

-  Việc xét cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông được 

thực hiện theo quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

viễn thông quy định tại Điều 23a Nghị định này ngoại trừ quy định “doanh 

nghiệp không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi, giải thể, phá sản theo quyết định đã được ban hành”, có xem xét việc 

tuân thủ quy định trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị 

được cấp mới và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn 

thông. 
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538  46  Trong trường hợp nào thì 

Doanh nghiệp đã được cấp 

giấy phép kinh doanh dịch 

vụ viễn thông bị thu hồi 

giấy phép? 

 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông, Tổ chức bị 

thu hồi giấy phép viễn thông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật Viễn thông cụ thể: Lợi 

dụng hoạt động viễn thông nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm 

lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên 

truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị 

đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

+ Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp 

giấy phép viễn thông; 

+ Hoạt động không phù hợp với nội dung giấy phép viễn thông được 

cấp, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân khác; 

+ Không triển khai trên thực tế nội dung quy định trong giấy phép 

viễn thông được cấp sau thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp giấy phép;  

+ Không thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông khi ngừng 

cung cấp các dịch vụ viễn thông theo giấy phép viễn thông được cấp một 

năm liên tục. 

 

539  47  Tổ chức bị thu hồi giấy 

phép viễn thông trong thời 

hạn bao lâu có quyền đề 

nghị cấp phép viễn thông? 

 

  Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Viễn thông, Tổ chức bị 

thu hồi giấy phép viễn thông trong trường hợp quy định tại các điểm b, c, 

d và đ khoản 1 Điều này sau thời hạn một năm kể từ ngày bị thu hồi giấy 

phép có quyền đề nghị cấp giấy phép viễn thông, nếu đã khắc phục hậu 

quả gây ra và có đủ điều kiện để được cấp giấy phép viễn thông theo quy 

định tại Luật này. 

 

540  48  Tổ chức được cấp giấy 

phép thiết lập mạng viễn 

thông dùng riêng cần phải 

đáp ứng điều kiện gì? 

 

Căn cứ quy định tại khoản23 Điều 37 Luật Viễn thông, tổ chức cấp 

giấy phépthiết lập mạng viễn thông dùng riêng khi có đủ các điều kiện 

sau: 

- Cam kết thiết lập mạng viễn thông dùng riêng chỉ để cung cấp 

dịch vụ cho các thành viên của mạng, không vì mục đích kinh doanh dịch 

vụ viễn thông; 

-  Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch phát 
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triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông; 

-  Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an 

ninh thông tin. 

541  49  Tổ chức được cấp giấy 

phép thử nghiệm mạng và 

dịch vụ viễn thông cần phải 

đáp ứng điều kiện gì? 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Viễn thông, tổ chức cấp 

giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện 

sau: 

- Cam kết thiết lập mạng viễn thông dùng riêng chỉ để cung cấp dịch 

vụ cho các thành viên của mạng, không vì mục đích kinh doanh dịch vụ 

viễn thông; 

- Có phương án kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với quy hoạch phát 

triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài nguyên viễn thông, kết nối, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông; 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh 

thông tin. 

 

542  50  Để được cấp giấy phép 

cung cấp dịch vụ viễn thông 

cần đáp ứng các điều kiện 

gì? 

 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Viễn thông, Doanh nghiệp 

được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông; 

- Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với 

quy mô của dự án; 

- Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài 

nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông; 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh 

thông tin. 

 

543  51  Doanh nghiệp đề nghị cấp 

giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông cần đáp ứng các 

điều kiện gì? 

 

Căn cứ quy định tại Điều 36 Luật Viễn thông, Doanh nghiệp được cấp 

giấy phép cung cấp dịch vụ khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông; 

- Có đủ khả năng tài chính, tổ chức bộ máy và nhân lực phù hợp với 
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quy mô của dự án; 

- Có phương án kỹ thuật, phương án kinh doanh khả thi phù hợp với 

chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, các quy định về tài 

nguyên viễn thông, kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông; 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh 

thông tin. 

- Vốn pháp định và mức cam kết đầu tư theo quy định của Chính 

phủ. 

544  52  Tổ chức doanh nghiệp phải 

nộp hồ sơ tài liệu gì để 

được cấp phép thiết lập 

mạng viễn thông dùng 

riêng? 

 

Tổ chức đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng 

riêng phải gửi 3 bộ hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông 

(Cục Viễn thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực 

của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng 

theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; 

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy phép hoạt 

động hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

của tổ chức đề nghị cấp phép; 

+ Bản sao có chứng thực điều lệ, văn bản quy định cơ cấu tổ chức 

chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung giữa các thành viên (nếu 

có); 

+ Đề án thiết lập mạng, trong đó nêu rõ: Mục đích thiết lập mạng; 

cấu hình mạng; chủng loại thiết bị; dịch vụ sử dụng; thành viên của mạng 

(nếu có); phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng; tần số, mã, số viễn thông 

đề nghị sử dụng (nếu có); trang thiết bị và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. 

 

545  53  Quy trình xử lý và thời hạn 

xử lý hồ sơ đề nghị cấp 

phép thiết lập mạng viễn 

thông dùng riêng trong bao 

lâu? 

 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính 

hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ; thẩm định, xét cấp phép hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông xét cấp phép trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan quản lý chuyên 

ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ 
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chối cho tổ chức đề nghị cấp phép biết. trường hợp có những vấn đề phát 

sinh đòi hỏi phải thẩm tra thêm thì thời hạn xét cấp phép có thể kéo dài 

nhưng không được quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

Đối với hồ sơ thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của các cơ 

quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các 

tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại 

giao, lãnh sự, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp phép trên cơ sở ý 

kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an. 

546  54  Đối với các trường hợp thay 

đổi nào của tổ chức, doanh 

nghiệp phải thực hiện sửa 

đổi bổ sung giấy phép thiết 

lập mạng viễn thông dùng 

riêng? 

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 

ngày 06/4/2011/NĐ-CP, các trường hợp tổ chức phải thực hiện thủ tục sửa 

đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng bao gồm: 

trường hợp khi có thay đổi về tên tổ chức được cấp phép, danh sách thành 

viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động của mạng, loại hình 

dịch vụ cung cấp. 

 

547  55  Đối với các trường hợp thay 

đổi nào của tổ chức, doanh 

nghiệp không phải thực 

hiện sửa đổi bổ sung giấy 

phép thiết lập mạng viễn 

thông dùng riêng? 

Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, tổ chức được cấp 

phép không phải làm thủ tục sửa đổi giấy phép viễn thông nhưng phải 

thông báo cho cho cơ quan cấp phép trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

chính thức thay đổi. 

 

548  56  Quy trình thủ tục và thời 

gian xử lý hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung giấy phép thiết lập 

mạng viễn thông dùng riêng 

như thế nào? 

 

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 26 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, quy 

trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép 

thiết lập mạng viễn thông dùng riêng như sau: 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính 

hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ; thẩm định và xét cấp sửa đổi, bổ sung hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông xét cấp sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 30 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phép sửa 

đổi, bổ sung, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối và các yêu cầu cần thực hiện cho 

tổ chức đề nghị cấp phép biết. 
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549  57  Để được gia hạn giấy phép 

thiết lập mạng viễn thông 

dùng riêng, doanh nghiệp 

phải thực hiện thủ tục và 

nộp hồ sơ tài liệu gì? 

Tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng 

muốn gia hạn giấy phép phải gửi 3 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan 

quản lý chuyên ngành về viễn thông ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép 

hết hạn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ 

đề nghị cấp phép; 

Hồ sơ đề nghị gia hạn gồm đơn đề nghị gia hạn theo mẫu do Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành, báo cáo việc thực hiện giấy phép. 

 

550  58  Quy trình thủ tục và thời 

gian xử lý hồ sơ gia hạn 

giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông dùng riêng như 

thế nào? 

 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông) 

tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ; thẩm định, xét gia hạn hoặc trình Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông xét gia hạn trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia hạn, cơ quan 

quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

nêu rõ lý do cho tổ chức đề nghị gia hạn biết. 

 

551  59  Tổ chức được cấp giấy 

phép thử nghiệm mạng và 

dịch vụ viễn thông cần phải 

đáp ứng điều kiện gì?  

 

Căn cứ khoản 3 Điều 37 Luật Viễn thông, tổ chức được cấp Giấy 

phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau 

đây:  

+ Dịch vụ được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa 

được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn 

thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài tài nguyên viễn thông đã 

được phân bổ; 

+ Phạm vi và quy mô thử nghiệm được giới hạn để đánh giá công 

nghệ, thị trường trước khi kinh doanh chính thức; 

+ Phương án thử nghiệm phù hợp với quy định về kết nối, giá 

cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông. 

 

552  60  Tổ chức doanh nghiệp phải 

nộp hồ sơ tài liệu gì để 

được cấp phép thử nghiệm 

mạng và dịch vụ viễn 

thông? 

 

Tổ chức muốn thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông phải gửi 3 bộ 

hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và phải chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép. Hồ sơ 

gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ 

viễn thông theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; 

+ Đề án thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó xác định rõ: 
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Mục đích, phạm vi, quy mô đầu tư, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, 

loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá cước dự 

định, (nếu có); tần số, kho số đề nghị được phép thử nghiệm (nếu có); các 

điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi 

kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa 

dịch vụ vào cung cấp chính thức. 

553  61  Quy trình thủ tục và thời 

gian xử lý hồ sơ cấp phép 

thử nghiệm mạng và dịch 

vụ viễn thông như thế nào? 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 27 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, quy trình thủ tục 

và thời gian xử lý hồ sơ đề nghị cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ 

viễn thông như sau: 

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông tiếp nhận và xét tính hợp 

lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 

thẩm định, xét cấp phép hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông xét cấp phép trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, cơ quan quản lý chuyên 

ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ 

chối cho tổ chức đề nghị cấp phép thử nghiệm biết. 

 

554  62  Tổ chức doanh nghiệp phải 

nộp hồ sơ tài liệu gì để 

được gia hạn giấy phép thử 

nghiệm mạng và dịch vụ 

viễn thông? 

 

Tổ chức được cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 

muốn gia hạn giấy phép phải gửi 3 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan 

quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông) ít nhất 30 ngày 

trước ngày giấy phép hết hạn và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm: Đơn đề nghị gia hạn 

theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; báo cáo việc thực 

hiện giấy phép. 

 

555  63  Quy trình thủ tục và thời 

gian xử lý hồ sơ đề nghị gia 

hạn giấy phép thử nghiệm 

mạng và dịch vụ viễn thông 

như thế nào? 

 

Căn cứ khoản điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 25/2011/NĐ-

CP, Quy trình thủ tục và thời gian xử lý hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép 

thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông như sau:  

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông ) 

tiếp nhận và xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ; thẩm định, xét cấp gia hạn hoặc trình Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông xét cấp gia hạn giấy phép trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia 

hạn, cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm trả lời 
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bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị gia hạn biết. 

556  Thủ tục 

thông báo 

giá cước 

viễn 

thông; 

đăng ký 

giá cước 

viễn 

thông; 

thông báo 

khuyên 

mại viễn 

thông, 

đăng ký 

khuyên 

mại viễn 

thông 

 

64  Công ty tôi hiện đang kinh 

doanh dịch vụ nhạc chuông, 

nhạc chờ cung cấp cho các 

khách hàng là thuê bao của 

Viettel, Vinaphone, 

MobiFone. Vậy công ty của 

tôi có phải thông báo hoặc 

đăng ký giá cước dịch vụ 

nhạc chuông, nhạc chờ đến 

Cục Viễn thông không? 

Dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ không phải là dịch vụ viễn thông, do đó 

doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo, đăng ký 

giá cước dịch vụ viễn thông. 

 

 

557  65  Dịch vụ viễn thông nào 

phải thực hiện thủ tục đăng 

ký giá cước, thông báo giá 

cước? 

 

Theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT và Thông tư số 

15/2015/TT-BTTTT, đối với từng dịch vụ viễn thông quan trọng đều có 

một số doanh nghiệp tương ứng có vị trí thống lĩnh thị trường. Các doanh 

nghiệp này trước khi ban hành và áp dụng giá cước trong danh mục đó 

phải đăng ký giá cước.  

Đối với dịch vụ viễn thông mà các doanh nghiệp không có vị trí 

thống lĩnh thị trường chỉ phải thực hiện thông báo giá cước. 

 

558  66  Thủ tục hành chính đăng ký 

giá cước và thông báo giá 

cước khác nhau ở điểm 

nào? 

 

Đối với thủ tục hành chính đăng ký giá cước, thì doanh nghiệp 

phải đăng ký giá cước dịch vụ viễn thông và chỉ được áp dụng giá cước 

sau khi có văn bản chấp thuận đăng ký giá cước của Cục Viễn thông.  

Đối với việc thông báo giá cước, doanh nghiệp chủ động ban hành 

và áp dụng giá cước (Hồ sơ thông báo giá cước gửi Cục Viễn thông chậm 

nhất là 03 ngày làm việc sau khi quyết định giá cước dịch vụ của doanh 

nghiệp được ký ban hành).  

 

559  67  Khi doanh nghiệp viễn 

thông thực hiện khuyến mại 

may rủi, doanh nghiệp phải 

thực hiện thủ tục đăng ký 

khuyến mại với cơ quan 

quản lý nhà nước nào? 

 

Việc khuyến mại theo hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm 

theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia 

chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng 

dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã 

công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi) được quy định tại 

Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP .  

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên 

  

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-xuc-tien-thuong-mai-56089.html#dieu_13
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địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Doanh nghiệp viễn 

thông phải gửi đăng ký khuyến mại tới Sở Công Thương và chỉ được thực 

hiện khuyến mại sau khi có xác nhận thực hiện khuyến mại của Sở Công 

Thương.   

Đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên 

địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên: Doanh nghiệp 

viễn thông phải gửi đăng ký khuyến mại tới Cục Xúc tiến thương mại và 

chỉ được thực hiện khuyến mại sau khi có xác nhận thực hiện khuyến mại 

của Cục Xúc tiến thương mại.   

560  68  Nội dung thông báo thực 

hiện khuyến mại bao gồm 

những nội dung gì? 

 

- Tên thương nhân thực hiện khuyến mại; 

- Tên chương trình khuyến mại; 

- Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương 

nhân thực hiện khuyến mại); 

- Hình thức khuyến mại; 

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; 

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); 

- Thời gian thực hiện khuyến mại; 

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng 

khuyến mại); 

- Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình 

khuyến mại; 

- Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại; 

- Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực 

hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân 

cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng 

thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình. 

 

 

561  69  Công ty tôi hiện đang kinh 

doanh dịch vụ nhạc chuông, 

nhạc chờ cung cấp cho các 

khách hàng là thuê bao của 

Viettel, Vinaphone, 

Dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ không phải là dịch vụ viễn thông, do đó 

doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo, đăng ký 

giá cước dịch vụ viễn thông. 
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MobiFone. Vậy công ty của 

tôi có phải thông báo hoặc 

đăng ký giá cước dịch vụ 

nhạc chuông, nhạc chờ đến 

Cục Viễn thông không? 

  

Phụ lục gồm 561 câu hỏi./. 
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