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KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2014 

(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-BTTTT ngày 15   tháng  4  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

TT Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan, đơn vị 

thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Sản phẩm 

dự kiến 

Lĩnh vực Bưu chính 

1 Cấp giấy phép bưu chính Vụ Bưu chính Vụ Pháp chế Quý III - Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 

2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Vụ Bưu chính Vụ Pháp chế Quý III 

3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi giấy phép 

bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử 

dụng được 

Vụ Bưu chính Vụ Pháp chế Quý III 

Lĩnh vực Viễn thông và Internet 

4 Đăng ký hoạt động Nhà đăng ký tên miền 

quốc tế tại Việt Nam 

Trung tâm Internet 

Việt Nam 
Vụ Pháp chế Quý II 

- Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Cấp phát sử dụng địa chỉ IP (V4, V6) Trung tâm Internet 

Việt Nam 
Vụ Pháp chế Quý II 

6 Cấp phát sử dụng số hiệu mạng Trung tâm Internet 

Việt Nam 
Vụ Pháp chế Quý II 

7 Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng 

riêng 
Cục Viễn thông Vụ Pháp chế Quý II 

8 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông dùng riêng 
Cục Viễn thông 

Vụ Pháp chế 

 
Quý II 

9 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông 

dùng riêng 
Cục Viễn thông Vụ Pháp chế Quý II 

http://mic.gov.vn/tthc/bccp/vubuuchinh/Trang/capgiayphepcungungdichvuchuyenphatthu.aspx
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10 Báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về 

tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và 

Internet 

Cục Viễn thông Vụ Pháp chế Quý III 

11 Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về 

tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông và 

Internet 

Cục Viễn thông Vụ Pháp chế Quý III 

Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện 

12 Cấp giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên 

hàng hải 

Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế; 

Cục Tần số VTĐ. 

Quý III - Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 

13 Đổi giấy Chứng nhận Vô tuyến điện viên 

hàng hải đối với thuyền viên nước ngoài làm 

việc trên tàu mang cờ Việt Nam 

Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế; 

Cục Tần số VTĐ. 

Quý III 

14 Gia hạn, đổi, cấp lại giấy chứng nhận Vô 

tuyến điện viên hàng hải.  

Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế; 

Cục Tần số VTĐ. 

Quý III 

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử 

15 Cấp giấy đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã 

hội trực tuyến 

Cục Phát thanh 

truyền hình và  

Thông tin điện tử 

Vụ Pháp chế 

 

Quý IV - Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 16 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp 

Cục Phát thanh 

truyền hình và 

Thông tin điện tử 

Vụ Pháp chế 

 

Quý IV 

17 Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy 

phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp 

Cục Phát thanh 

truyền hình và  

Thông tin điện tử 

Vụ Pháp chế 

 

Quý IV 

18 Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi Cục Phát thanh Vụ Pháp chế Quý IV 



 3 

trực tuyến truyền hình và  

Thông tin điện tử 

 

Lĩnh vực Báo chí 

19 Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài Cục Báo chí Vụ Pháp chế Quý III - Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 

20 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) 

- trung ương 

Cục Báo chí Vụ Pháp chế Quý III 

21 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) 

- địa phương 

Cục Báo chí Vụ Pháp chế 

 

Quý III 

22 Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của cơ quan báo chí Việt Nam ở nước ngoài 

Cục Báo chí Vụ Pháp chế 

 

Quý III 

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử 

23 Công nhận chữ ký số và chứng thư số nước 

ngoài 

 

Cục Tin học hóa Vụ Pháp chế 

 

Quý IV - Báo cáo kết 

quả rà soát, kiến 

nghị và đề xuất. 

 

 

                                                                                                                                          BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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