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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-BTTTT  

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị 

định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 2121a/QĐ-

BTTTT ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được 

công bố tại Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Viễn thông và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Ðiều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin); 

- Lưu: VT, VP (Phòng KSTTHC), CVT (30). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
 


		2020-06-04T07:48:22+0700
	Phạm Anh Tuấn


		2020-06-04T14:01:49+0700


		2020-06-04T14:01:49+0700


		2020-06-04T14:01:49+0700


		2020-06-04T14:01:49+0700




