
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TIN!! GIA LA! Dc IIp - Tr do - H*n1i phtIc 

S& 3O /QD-UBND Gia Lai, ngày.!4 tháng 8 ,iám 2019 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt quy trInh ni b giãi quyt 37 thu tiic hãnh chInli thuc 

thm quyn giãi quyt cüa S& Thông tin vã Truyn thông tinli Gin Lai 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cu Lut T chrc chInh quyn dja phrnng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cir Nghj djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 23 tháng 4 näm 2018 cüa ChInh phü 
v thc hin ca ch mt cira, mt cüa lien thông trong giâi quyt thu tic hãnh chInh; 

Can cü Thông tix s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 närn 2018 cüa B 
trnông Chu nhiin Van phông ChInh phü v huâng dn thi hành mt s quy djnh 
cüa Nghj djnh 61/20181ND-CP ca ChInh phü; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông, 

QUYET D!NIT: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay quy trinh ni b giãi quy& 37 thu 
ti1c hãnh chInh thuc thm quyn giâi quy& cüa Si Thông tin và Truyn thông tinh 
Gia Lai (Co Phy lye kern theo). 

Biu 2. Quyt ctjnh nay có hiu hrc thi hmh k tir ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tlnh, Giám dc Sâ Thông tin và Truy 
thông và các th chüc, cá nhmn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.! 

Noi ,,I,ln: 
- Nhu Diêu 2; 
Chü tjch, các Phó CIu tjch UBND tinh; 
- Cng thông tin din tr tinh; 
- Luu:VT, NC. 

 

Vô Ngçc Thành 



PRULVC 
QUY TRINH NO!  BQ GIAI QUYET AC THU TVC  HANH CHfNH THUQC 

THAM QUYEN GIA! QUYET CUA S(1 THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG TfNH GIA LA! 
/)(Ban hành kern theo Quy& djnh s& 3O/QD-UBND ngày24 thangf nrn 2019 cuat Uy ban nhán dan tinh Gia Lai) 

S6 
TT thic 

hiên 
Trinh ttr thc hin B phn giãi 

qu4t h 

Thai gian tip 
nhn và giâi 
quyt h so 

Cor quan 
phi hçp 
(nu có) 

TrInh cp cé 
thm quyn 

(nu có) 
M6 tã quy trmnh 

Ghi 
chü 

I. L!NH VTfC IN, XUAT BAN VA PHAT iiAri 
1. Quy trInh cp phép hot dng in - 

BtrOcl 

Co quan, to clitrc np h6 so 
tnrc tiép hoc sir di1ing dich 
vii cong trirc tuyn; djch vi 
bun chInh cong Ich 

B phân Mt cüa 
So kirn tra 

GR'r hành 
chInh 

Tip nhân h so và in giây bién 
nh.n, hen ngày trã k& qua. 

2 BuOc 2 

Bô phn Mt cra chuyM h 
so den phông chuyên mon 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

01 ngày 
(Trong ngày 
nhn h so) 

Bô phn Mt tha chuyn h so cho 
phông chuyên mon (Ky' vào Phiu 
kim soát qua trInh giái quy& h so) 

Lãnh do phông chuyên 
mon chuyn ho so cho cong 
chüc phi trách chuyên mOn 

Cong chc ph%I 
trách chuyên mOn 04 ngày 

Thãm djnh h8 so: 
- Tnrmg hçp h so không clap ng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiu 
yêu câu b sung, hoàn thin h so 
- Trueing hçp, h so clap i'mg yêu 
cu, thrc hin d thão Giy phép 
trinh Iânh dao  phông xét duyt 

3 BuOc3 

Cong chrc phi trách chuyên 
mon dl:r thão Giây phép hot 
dng in chuyên Lânh dao  
phOng thm d1nli 

Lânh dao  phông 
chuyên mon 02 ngày 

Kim tra ni dung d%r thão: 
- Nu d6ng 5': Chuyn cho chuyên 
viên phii trách trInh Lãnh do SO. 
- NEu không dng $r: Chuyn 1i 
chuyên vién phi1 trách, ghi rO 15' do. 

4 BtrOc4 

Kirn tra ni dung d%r thâo: 
- Nêu dng 5': 1(5' vao vAn 
bàn lien quan. 
- Nêu không dông 5': 
Chuyn lai  chuyên viên phii 
trách xir 1. nêu rO 15' do. 

Lânh dao  SO 02 ngày 

-1(5' vâo vAn bàn lien quan. 
- Chuyn 1.i chuyên viên phx trách 
xir 15', nêu rO 15' do.( chuyên viên thi 
15' thrc hin 1.i buOc 2) 

/ 



I 
1 ji thu So' vao sO, dong 

(Chuyên vien phii trách 
.n Giay phep hot d9ng 

in dã dóng dau) 

Van thu Sâ 01 ngày 

Chuyên viên phii trách chuyn kt 
qua qua Bô phán Môt cira dê tra kêt 
qua cho t chüc và Ca nhân. K 
phiêu kiêm soát qua trmnh glãl quyêt 
h so' 

6 Buâc 6 
Dn ,hcn BO p14n MOt  cua 
trâ kêt qua cho to chirc va ca 
nhán. 

BQ phn MQt cua 
Giä hành 

chInh 
T chirc và cá nhân nhn k&t qua, k' 
vào s tbeo dOi ho so' 

Tng cong 10 ngày, giam 05 ngày so vâi thai gian quy djnh 

2. Quy trInh cp 13i phép hot dng in 

Buoc 1 

Co quan, to chrc nôp h so 
tnrc tMp hoAc si:r dung djch 
vi cong trrc tuyn; djch vti 
buii chinh cong Ich 

B phn Mt cira 
Sâ kim tra 

Gi hành 
chInh 

Tiep nhn ho so va m glây bien 
nhn, hçn ngày trã kêt qua. 

2 Buâc 2 

B phn MOt  cüa chuyên ho 
so den phông chuyen mon 

Lãnh do phông 
chuyen mon 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhn h6 so') 

Bô phãn Môt cra chuyn h so cho 
phong chuyên mOn (Ks' vào Phiu 
kim soát qua trInh giãi quyêt ho so) 

- Lanh do phong chuyen 
mon chuyen ho so' cho Cong 
chirc phu trách chuyên mon 

Cong chc phii 
trac cnuyen mon 

02 ngay 

Thm djnh h6 so': 
- Tnring h9p ho so' không dáp üng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b6 sung, hoàn thin h so 

- Truemg hcp, ho so dáp tng yeu 
câu, thrc hin dr thão Giây phep 
trInh lanh dao  phOng xét duyt 

3 B UO'C 

Cong chfrc phi trách chuyên 
mon dr tháo Giây phép hot 
dng in chuyên Lârth do 
phOng thãm ' 

Lânh do phang 
chuyên mon 

1/2 ngày 

Kirn trani dung dr thão: 
- Nêu dOng : Chuyên cho chuyên 
viên phii trách trinh Unh dao  Sâ. 

- N&i không dng : Chuyn 1.i 
chuyên viên phi,i trách, ghi rO 1 do. 

4 BuOc 4 
Kim tra ni dung du thão: 
- Nu dng : K vào van 
bàn lien quan. 

Lanh 4o So 1/2 ngày 
- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyên 1i chuyên viên phi trách 
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•1, 
êu không dong : 
en Iai chuyên viên phi 
xr 1, nêu rô 1 do. 

xir 1, nêu rô 1 do.( chuyên viên thi 
1 thirc hin lai buOc 2) 

5 

Van thu SO vào s, dong 
d&i (Chuyên viên ph%I trách 
nhn Giây phép hoat dng 
in dA dóng dâu) 

Van thu SO 1/2 ngày 

Chuyên viên ph%i trách chuyn kt 
qua qua B phn MOt  cfra d trã kt 
qua cho to chüc và Ca nhn. K 
PhMu kim soát qua trInh giãi quyêt 
h6 

BtrOc5 

6 BixOc 6 
Dn hçn B phn Mt ci'ra 
trã kt qua cho t6 chüc và Ca 
than. 

B phn Mt ci'ra 
GiO hành 

chinh 
To chüc và Ca nhân nhn kt qua, k 
vào s6 theo dôi h6 so 

Tng cong 04 ngày, giàm 03 ngày so v&i thai gian quy djnh 

3. Quy trinh Dang k)' ho3t dng co s& in 

BtrOc 1 

Co quan, th chi'rc np h so 
trirc tip hoc sr ding djch 
vii cong trirc tuyên; dich vu 
buu chinh cong Ich 

B phn Mt cxa 
TT&TT êm 

tra 

GiO hành 
chmnh 

TMp nhn h so và in giy biên 
nhn, hn ngây trã kM qua. 

2 BuOc2 

B phn Mt cira chuyn h6 
so den phóng chuyên mon 

LAnh dao phang 
chuyên mon 

2 tiêng 
(Sau kiii nhn 

h6 so) 

B phn Mt cra chuyn h so cho 
phông chuyên mon (K vào Phiéu 
kim soát qua trInh giã.i quyM h so 

Lath do phông chuyên 
mon chuyn h so cho cOng 
chrc phi trách chuyên mOn 

Cong chirc phi 
trách chuyên mon 

4 ting 

Thm djnh h6 so: 
- Trumg hcip h so không dáp mg 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yeu câu b sung, hoàn thin h so 

- TruOng hcvp, h so dáp iing yêu 
cu, thc hin trinh T& khai xác nhn 
dang khoat dng co sO in cho lAth 
do phông xét duyt 

3 BuOc3 

Cong chrc phi trách chuyên 
mon trmnh Tà khai xác nhn 
dang k hoat dng co sO in 
cho Lãnh dao phông 

LAth dao  phOng 
chuyên mon 

4 

Kiêm tra ni dung dir thão: 
- Nu dng : ChuyM cho chuyên 
Viêfl phii trách trinh LAnh dao  SO. 
- Nu không dng : Chuyên lai 
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chuyên viên ph trách, ghi r6 1' do. 

4 

\ \iArn tra nôi dung d thào: 
dng 5': K vào van 

bàn lien quan. 
- Nu không dong 5': 
Chuyn lai chuyên viên ph 
trách xir 15', nêu rO 15' do. 

j4y/Neu 

Länh dao SO 4 

- K5' vào van bàn lien quail. 
- Chuyn lai chuyên vién phi trách 
xCr 15', nêu rO 15' do.( chuyên viên th 
15' thrc hin lai btrOc 2) 

tstrcvc 4 

5 BuOc 5 

VAn thu SO vào s6, dong 
dAu (Chuyén vien phi trách 
nhn TO khai xác nhn dang 
k5' hoat dng co sO in dA 
dóng dâu) 

VAn thu SO 2 ting 

Chuyên viên ph1i trách chtØn kt 
qua qua B phn Mt cüa de trâ kt 
qua cho tO chüc Va cá nhân. K 
Phiu kim soát qua trInh giài quyêt 
h scv 

6 BuOc 6 
Dn hn B phn Mt cüa 
trA kt qua cho to chtrc và cá 
nhân. 

B phn Mt cra 
Gi& hành 

cbInh 
To chic và Ca nhân nhn k& qua, k5' 
vào s6 theo döi h so 

Tng cong 02 ngày, giAm 01 ngày so vth th&i gian quy djnh 

4. Quy trinh thay di thông tin hot dng co s& in 

BirOc 1 

Co quan, t chüc nOp  h so 
trrc tip hoc sfr ding djch 
vi cOng trrc tuyên; djch vi 
btru chinh cOng Ich 

Bô phn Mt cira 
SO 

GiO hành 
chInh 

TiEp nhn h sci và in giAy biên 
nhn, hn ngày trã k& qua. 

2 BuOc 2 

B ph.n MOt  cfra chuyen ho 
so den phông chuyên mon 

Lãnh do phông 
clrnyen mon 

2 tiêng 
(Sau khi nhn 

h sci) 

B phn Mt cfra chuyn h so cho 
phông chuyên mon (K5' vào Phiu 
kim soát qua trInh giai quy& h so) 

LAnh do phOng chuyen 
mon chuyn ho so cho cong 
chüc phi trách chuyên mOn 

COng chIrc phi 
trách chuyên mOn 

4 tiêng 

Thm djnh h so: 
- TruOng hçrp h so không dáp üng 
yeu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 

x yeu cau bo sung, hoAn thin h so 
- Tri.rOng hçrp, h so dáp ing yéu 
cu, thc hin trInh TO khai xác 
nhn thay d6i thông tin hoat dng co 
sO in cho lAnh do phOng xét duyt 
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Jô(rInh 
phi trách chuyên 
Tv khai xác 

\4'd,j thông tin hot dng 
sà in chuyn Lanh dao 

phông thm djnh 

Länh dao  phông 
chuyên mon 

4 ting 

Kirn tra ni dung dir thão: 
- Nêu ding : Chuyn cho chuyên 
viên ph%i trách trInh Lânh dao  Sâ. 
- Nu không dng : Chu)'n 1i 
chuyên viên phii trách, ghi rô 1 do. 

1ü. c*, 

4 Bir6c4 

Kirn tra ni dung dir thâo: 
- Nêu ding : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu không dng : 
Chuyn Ii chuyên viên ph1i 
trách xü l, nêu rO l do. 

Lãnh dao Sa 4 

- K' vào van bàn lien quan. 
- Chuyn lai  chuyên viên phi trách 
xr l, nêu rô 1$' do.( chuyên viên thi 
1 thrc hiên lai buâc 2) 

5 BuOc 5 

Van thu Sâ vào s& dóng 
du (Chuyên viên phz trách 
nhn Ti khai xác nhn thay 
di thông tin hoat dng co 
si in dA dóng du) 

Van tim Sâ 2 ting 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cra d trâ kt 
qua cho to chtc và cá nhãn. K 
Phiu kim soát qua trInh giâi quyêt 
h6 so 

6 Buàc 6 
Dn hen B phn Mt cCra 
trà kt qua cho tO chüc và cá 
nhân. 

B phn Mt cra Gi&hành 
chlnh 

T6chücvàcánhannhãnktquã,k 
vào s theo dOi h6 so 

Tng cong 02 ngây, giâm 01 ngày so vth thôi gian quy djnh 

5. Quy trrnh Bang k sfr diing may photocopy màu, may in có chfrc nãng photocopy mIu 

Btrrc 1 

Ca quan, t chrc np h so 
trrc tip hoc sü dung djch 
vi cong trrc tuyén; djch vi 
btru chInh cOng Ich 

B phn Mt cCra 
Sâ kim tra 

GiG iiãnii 
chInh 

Tip nhn h so và in giay biên 
nhn, hçn ngày trâ kM qua. 

2 Btràc 2 

Bô phn Mt cra  chuyn h 
so den phông chuyên mon 

Lânh dao  phông 
chuyên mon 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhn h6 so) 

B phn MOt  cra chuyn h so cho 
phông chuyén mOn vào Phiu 
kim soát qua trInh giãi quyM h so) 

Länh dao  phOng chuyên 
mon chuyn h so cho cong 
chiirc phi trách chuyén mon 

Cong chrc phii 
trách chuyên mon 01 ngày 

Thm dinh h6 so: 
- Trtthng hcp ho so không dáp ing 
yeu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yéu cu b sung, hoàn thin h so 



6 

- Tru&ng hçp, h so dap irng yêu 
câu, thc hin du thào Giây xac nhn 
dang k sir ding may photocopy 
màu, may in có chirc näng photocopy 
màu trInh lành do phong xét duyt 

3 Btrâc 3 

Cong chüc phii trách chuyên 
mon dir thâo Giy i'1hãn 
dang k sr ding may 
photocopy màu, may in có 
chirc nng photocopy rnàu 
chuyn LAth dao  phong 
thm djnh 

Lânh dao  phông 
chuyén mon 

1/2 ngày 

Ki&p tra ni dung dir thão: 
- Nêu d6ng : Chuyén cho chuyên 
viênp1 trách trInh LAth dao  So'. 

- Nêu không dng : Chuyn 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 Bu&c 4 

Kim tra nOi  dung dir thAo: 
- Nu ding ': K vào vAn 
bàn lien quan. 

N4u A - iong dong y: 
Chuyn li chuyên vién phi 
trách xir 1, nêu rô 1 do. 

LAth dao  So' 1/2 ngày 

- K váo vAn bàn lien quan. 

- Chuyn 1i chuyên viên phi trách 
X Iy, nêu rô 1' do.( chuyên viên thi 
1 thrc hin Iai  buOc 2) 

5 BirOc 5 

VAn thu So' vào s, dong dAu 
(Chuyên viên phii trách nhãn 
Giây xác nhn dang k Str 
ding may photocopy màu, 
may in có chtc nAng 
photocopy màu dA dóng dâu) 

VAn thu So' 1/2 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyên két 
quA qua B phn Mt cüa de trA kt 
quA cho tO chic vA cá nhân. K 
Phiêu kim soát qua trmnh già.i quyêt 

so 

6 BuOc 6 
Dn hçn B phn Mt cia 
trA kt quA cho tO chrc vA cá 
ithân. 

Bi phn Mt cüa 
Gb' hAnh 

chInh 
T chcrc vA cá nhAn nhn két qua. k 
vao s theo dôi h so 

Tng cong 03 ngAy, giAm 02 ngAy so vth th&i gian quy djnh 

6. Quy trmh Chuyn nhu'ç'ng may photocopy màu, may in có chfrc nAng photocopy màu 

BuOc 1 

Ca quan, t chic np h6 so 
trrc tip hoc sü ding djch 
vi cOng tnic tuyn; djch vi 
btru chith cong ich 

B phnMt cüa 
So' kiêm tra 

Giä hAnh 
chInh 

Tiêp nh.n h6 so và in giy biên 
nJan, hen ngày trA kt quA.. 
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2 

Mt cüa chuyn h6 
phong chuyên mon 

Lãnh dao  phOng 
chuyên mon 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhn h so) 

B phn MOt  cCra chuyn h so cho 
phOng chuyên mon vào Phiêu 
kMm soát qua trInh giãi quyt h so) 

Buàc 2 
Lânh do phông chuyén 
mon chuyn ho so cho cong 
chirc phii trách chuyên mon 

Cong chic ph%i 
trách chuyên mon 

01 ngày 

Thm djnh h so: 
- Trti&ng hcip h so không dáp üng 
yeu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cAu b sung, hoàn thin h so 
- Truàng hcip, h so day rng yêu 
cu, thi.rc hin d thâo Giây xác nhn 
trInh lãnh dao  phông xét duyt 

3 Btrâc 3 

Cong chi'rc phi1 trách chuyên 
mon dr thão Giy xác nhn 
chuyên nhuqng may 
photocopy màu, may in có 
chüc näng photocopy màu 
chuyn Lânh dao  phông 
thm dinh 

Lãnh do phông 
chuyën man 1/2 ngày 

Kiêrn trani dung dir thâo: 
- Nêu dOng : Chuyên cho chuyên 
viên phi trách trInh Lânh dao  Sâ. 
- Nu không dng : Chuyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rô 1 do. 

4 Buâc 4 

Kiêrn tra ni dung dr thào: 
- Nêu dng : K vào vAn 
bàn lien quan. 
- N4u không dng : 
Chuyn 1i chuyên viên phii 
trách x1r l, nêu rO I do. 

LAnh dao  S& 1/2 ngày 

- K vào vAn bàn 1in quan. 
- Chuyn Ii chuyên viên phi trách 
xr 1, nêu rO 1 do.( chuyên viên thi 
l thuc hién lai bi.rOc 2) 

5 Btràc 5 

VAn thu Sâ vào s6, dOng 
du (Chuyên viên phii trách 
nhn Giây xác nhn chuyn 
nhuqng may photocopy 
màu, may in có ch(rc nang 
photocopy mâu dA dóng 
dâu) 

VAn thu Sâ 1/2 ngày 

Chuyên viên ph%1 trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cCra dê trã kt 
qua cho to chirc và cá nhân. K 
Phiêu kim soát qua trInh giái quyêt 
Mso 

6 Buôc 6 
fMn hçn B phn Mt cra 
trá k& qua cho to chrc và cá 
nhãn. 

B phn Mt cüa GRi hành 
chinh 

T chi'rc và cá nhãn nhn kt qua, k 
vao s6 theo dOi h so 

Tong a 03 ngày, giàm 02 ngày so vth th&i gian quy djnh 
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phép xut bàn tài1iu không kinJi doanh 

quan, VS chirc np h so 
trrc tip hoc sr ding djch 
vI cong trirc tuyn; djch vi 
bi.ru chInh cong ich 

B phn Mt cua 
Giä hành 

chinh 
Tip nhn h so và in giy bién 
nhn, hçn ngày trã kt qua. Buórc 1 TT&TT K.m 

tra 

2 Buàc 2 

B phn Mt cüa chuyn h 
so den phông chuyên mon 

Lânh dao  phông 
chuyên mon 

01 ngày 
(Trong ngày 
nhn h so) 

B phn Mt cüa chuyn h so cho 
phOng chuyên mon (K vào Phiêu 
kim soát qua trinh giãi quyt h so) 

Lãnh dao  phOng chuyén 
mon chuyén ho so cho cong 
chüc phii trách chuyên mon 

Cong chüc Ph11 
trách chuyên mon 

04 ngày 

Th.m djnh h so: 
- Tru&ng hçp h so không dáp üng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yeu cau bo sung, hoãn thin h so 

- Trii&ng hcrp, h so dáp frng yéu 
cAu, thc hin dii thão GiAy phép 
trInh lânh dao  phông xét duyt 

3 BuOc3 

Cong chüc phu trách chuyên 
mon dr thão Giy phép 
Xuât bàn TLKKD chuyên 
Lânh do phOng th.m djnh 

Lãnh dao  phông 
chuyén mOn 

02 nàv 

Kim tra ni dung dir thâo: 
- Nu dng : Chuyên cho chuyên 
vién phi trách trinh Lânh dao  S& 
- Nêu không dông : Chuyên 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 BuOc 4 

Kirn tra ni dung d thào: 
- Nu ding : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nêu không d6ng : 
Chuyn lai  chuyên viên phi 
trách xir 1', néu rO 1 do. 

Lãnh dao Sà 02 ngày 

- K vào vAn bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên phi trách 
xi1 l, nêu rO 1 do.( chuyên viên thii 
1 thirc hin lai  buâc 2) 

5 Bi.râc 5 

VAn thu Sâ vào s, dong 
du (Chuyên vien phi trách 
nhn Giây phép xut bàn 
TLKKD dA dóng du) 

VAn thu S 01 n2av 

Chuyén vién phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cCra dê trã kt 
qua cho to chüc và cá ithân. K 
Phiu kim soát qua trinh giâi quyet 
h so 

6 Buâc 6 Dn hçn B phn Mt ca 
trã kM qua cho VS chüc cá 

B phn Mt cüa 
Gi& hành 

chInh 
T chc và cá nhán nhn kt qua, k 
vâo so theo dOi h so 
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Tng cng 10 ngày, giam 05 ngày so vâi th&i gian quy djnh 

8. 9ini cap Giãy phép hoit dng in Xut ban phm 

Buóc 1 

Co quan, t chrc np h so 
trirc tiêp hoc si:r dung djch 
vi cong trnc tuyn; dich vu 
bru chmnh cong Ich 

Bt phn Mt ccra 
S kim tra 

Gi hành 
chInh 

Tip n11n h so và in giây biên 
nhn, hn ngày trâ kt qua. 

2 Buôc 2 

Bô phn Mt cira chuyEn h 
so den phOng chuyên mon 

Lãnh do phOng 
chuyên mon 

01 ngày 
(Trong ngày 
nhn h6 so) 

Bô phn Mt cira chuyn h so cho 
phóng chuyên mon (K vào Phiêu 
kiêm soát qua trmnh giai quyt h so) 

LAnh do phOng chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chirc phu trách chuyCn mon 

Cong chc pli 
trách chuyCn mon 

04 ngày 

Thm djnh h so: 
- Tnr&ng hçrp h so không dáp tng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yéu cAu bô sung, hoân thin h so 
- Tnr&ng h?p,  ho so dáp üng yêu 
cAu, thrc hin dr thâo GiAy phép 
trInh Iânh do phông xét duyt 

3 Btxâc 3 

Cong chüc phi trách chuyên 
mOn thr thào Giây phép hot 
dng in chuyén Lãnh dao 
phông tham djnh 

Länh do phOng 
chuyên mon 

02 nay 

Kim tra ni dung dr thão: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
viên phii trách trinh Lãnh do Sâ. 

- Nêu không dông 5: Chuyên 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rO I do. 

3 BixOc4 

Kim tra ni dung dir tháo: 
- Nu dng ': K' vào van 
bàn lien quan. 
- Nêu không dng : 
Chu)n lai chuyên vién phi 
trách xr l, nêu rO l' do. 

Lành do So 02 naày 

- K' vào van bàn lien quan. 

- Chuyn li chuyên viên ph trách 
xr l, nêu rô 1' do.( chuyên viên thi 
l thixc hiên lai buOc 2) 

5 Bu.rOc 5 

Van thu SO vâo s& dong 
dAu (Chu en vién phui trách 
nhn Giây phép hoat dng 
in cIA dóng dâu) 

Van thu sâ 01 ngày 

Chuyên viên phui trách chuyn két 
qua qua Bô phn Mt cCra dé trà kt 
qua cho tO chirc Va cá nhân. K' 
PhiEu kim soát qua trinh giãi quyêt 
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ho sc:i 

\'. 
6 

n'4in Bô phãn MOt  cüa 
tr1t qua cho t6 chi.rc va cá 
hân. 

BO phn MOt  cira 
Gi hành 

chinh 
To chirc Va cá nhãn nhn kêt qua, k 
vào s theo dOi h s 

Tng cong 10 ngày, giàm 05 ngày so vói thii gian quy djnh 

9. Quy trInh cp 1i Giy phép hot dng in Xut ban phm 

Btrâc 1 

Co' quan, tO chi'rc nQp h so' 
trirc tip hoc si:r dmg dch 
vii cong tnrc tuyên; djch i 
bun chmnh cong Ich 

BG phn MOt  cüa 
Sâ kMm tra 

Gi hãnh 
chIith 

Tip nl4n h6 so' vâ in giây biên 
nhn, hn ngày trà kt qua. 

2 Btxâc 2 

BO phn MOt  cra chuyn h 
so' den phOng chuyên mon 

Lành do phOng 
chuyên mon 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhãn h so') 

Bô phãn Môt cia chuyn h so' cho 
phOng chuyên mon (K vào Phiu 
kMm soát qua trInh giãi quyt h so') 

Lânh do phàng chuyên 
mon chuyn h so' cho cong 
chrc phi trách chuyên mon 

Cong chirc phii 
trách chuyên mon 

01 ngày 

Thm dinh h so': 
- TrirOng hqp h6 so' không dáp üng 
yeu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b sung, hoàn thin h so' 
- TrixOng hcip, h so' dáp ing yêu 
c.u, thrc hin d thão Giây phép 
trInh 1nh dao  phông xét duyt 

3 Brnrc 3 

Cong chc phi,i trách chuyên 
mOn dir thão Giy phép hoat 
dng in chuyên Lãrih do 
phOng thm 

Lânh dao  phOng 
chuyênmôn 

01 ngày 

Kim tra nôi dung d thào: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
viên ph trách trInh Lânh d?o  S&. 

- Nu không d6ng : Chuyn 1i 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

3 Bixâc 4 

Kim tra nQi dung di,r thâo: 
- Nu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu khOng ng : 
Chuyn 1i chuyên viên phi 
trách xir 1, nêu rO 1 do. 

Lanh dC) 
01 ngày 

- K vao vn bàn lien quan. 

- Chuyn lai chuyên viên ph trách 
X1 1, nêu rO 1 do.( chuyên viên thu 
1) thuxc hiên lai buàc 2) 

5 Bixâc 5 Van thu Sâ vao s6, dóng Van thu S& 1/2 ngày Chuyên viên phui trách chuyn k& 
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\\ thuyên  viên phii trách 
Giây phép hoat dng 

Ja dóng dâu) 

qua qua B ph.n Mt cira d trá kM 
qua cho to chic và Ca than. K 
PhiEu kim soát qua trInh giãi quyêt 
hso 

6 Buâc 6 
Dn hn B phn Mt cia 
trâ kM qua cho tO chc và cá 
nhân. 

B phn Mt cra 
Giä hành 

chInh 
T chrc va cá nhân nhn kM qua, k 
vào s theo dôi h6 so 

Tng cong 04 ngày, giam 03 ngày so vài th&i gian quy djnh 

10. Quy trinh cp di Giy phép ho3t dng in Xut ban phm 

Birâc 1 

Co quan, t6 chüc np h so 
trirc tip hoc sü ding djch 
vi cong trirc tuyên; djch vi 
biru chInh cong Ich 

B phn Mt cüa 
Si kim tra 

Gi hành 
cbinh 

Tip nhn h6 so và in giy bién 
nhn, hn ngày trã kM qua. 

2 BtrOc 2 

B phn Mt ct'ra chuyn h 
so den phang chuyên mon 

Lath dao phông 
chuyên mon 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhn h so) 

B phn Mt cüa chuyn h so cho 
phông chuyên mon (K và.o Phiêu 
kim soát qua trInh giâi quyEt ho so) 

Lânh dao phOng chuyên 
mon chuyn h so cho Cong 
chüc phii trách chuyên mon 

Cong chc phii 
trách chuyên mon 

01 

Thm dinh h so: 
- Truàng hçp h so không dáp 1mg 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b6 sung, hoàn thin h so 

- Trixng hqp, h so dáp 1mg yêu 
CâU, thirc hin dr thão Giây phép 
trinh lath dao  phOng xét duyt 

3 BI6C3 

Cong chc phi trách chuyên 
mon dir thão Giây phép hoat 
dng in chuyên Länh dao 
phOng thm dinh 

Lith d?o phong 
chuyén mon 

01 ngay 

Kim tra ni dung dir thào: 
- N&i dng : Chuyn cho chuyên 
vién phii trách trInh Lãnh dao  Sâ. 
- Nu không dng 5r: Chuyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rô 1 do. 

4 Btrâc4 

Kim tra ni dung dir tháo: 
- Nu dng : K vao van 
bàn lien quan. 
- Nu không dong ': 

Lanhdao Sà 
01 ngày 

- K vào van bàn lien quan. 

Chuy&i li chuyên viên phi trách 
x1r 1, neu ro 1 do.( chuyên viên thii 



12 

'\ 
lai chuyên viên phii 

f1t3xü 1, nêu rô 1 do. 
1 thrc hin lai  buàc 2) 

5 

thi.r Sâ vâo s& dong 
dâu (Chuyên viên phi trách 
nhn Giây phép hoat ctng 
in dã dong dâu) 

Van thtr Sâ 1/2 ngày 

Chuyên viên phii trách chuyn k& 
qua qua B phn Mt tha d trâ kt 
qua cho tO chc và cá nhân. 
Phiu kim soát qua trinh giài quyêt 
h so 

Buôc 5 

6 Buâc 6 
Dn hçn B phn Mt cCra 

á kt qua cho to chc và cá 
nhân. 

B phn Mt cra 
Gi?i hành 

chmni 
To chirc và cá nhãn nhn kêt qua, k' 
vào s6 theo dOi ho so 

Tng cong 04 ngày, giam 03 ngày so vói thi gian quy djnh 

11. Quy trinh cap phép in gia cOng xut ban phám cho ntr&c ngoài 

Btràc 1 

Co quan, t chüc np h so 
trrc tip hoc sir d%ing dlch  
v%i cong tpjc tuyên; djch vi 
biru chInh cOng Ich 

B phn Mt cra 
S& kim tra 

Giv hành 
cbmnh 

. . Tip nhn h so Va m giay bien 
nhn, hçn ngày trã kêt qua. 

2 Buâc2 

Bô phn Mt ca chuyn h 
so den phOng chuyên mon 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

01 ngày 
(Trong ngày 
nhn h so) 

B phn Mt cüa chuyn h6 so cho 
phOng chuyên mon vào Phiu 
kiêm soát qua trInh giâi quyt h so) 

Lânh dao  phOng chuyên 
mon chuyên ho so cho cOng 
chIrc phi trách chuyên mOn 

Cong chüc phii 
trách chuyén mon 

03 ngày 

Thm dlnh  h6 so: 
- Trix&ng hqp h so không dáp üng 
yeu câu, thông báo cho TCCN. Phiéu 
yéu cu b6 sung, hoàfl thin h SO 

- Trueing hçip, h so dáp tng yêu 
cu, th%rc hin dir thão Giây phép 
trinh lânh do phOng xét duyt 

3 Btrôc 3 

Cong chIrc phi trách chuyén 
mon dir thão GiAy phép ü 
gia cOng xuAt ban phâm cho 
nuâc ngoai chuyên Lânh 
dao phOng thm djnh 

Lãnh dao  phOng 
chuyên mon 01 ngày 

Kim tra ni dung d thâo: 
- Nu ding : Chuyn cho chuyén 
viOn phii trách trInh Lãnh do S&. 

- Nu khOng dng : Chuyn lai 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

4 Buâc 4 Kim tra ni dung d thão: Lânh dao  So 01 ngày - K' vao van ban lien quan. 
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\\a1)3(en 
dng ': K vào vAn 

quan. 
không dong : 

Chuyen 1i chuyen vien ph%i 
trách xir 1, nêu rö 1 do. 

- Chuyn lai chuyên viên phii trách 
xir 1, nêu rô 1 do.( chuyên viên thi? 
ly thrc inen 1.i buoc 2) 

5 Buâc 5 

VAn thu S vào s& dong 
dâu (Chuyên viên phi trách 
nhn Giây phép in gia cOng 
XBP cho nuâc ngoai cIA 
dóng dâu) 

VAn thu Si 01 ngày 

Chuyên viên ph%1 trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt ca dê trá két 
qua cho to chirc và cá nhân. 
Phiêu kiêm soát qua trInh giãi quyêt 
ho so 

6 Btrâc 6 
Den hen Bo phan Mot ctra 
tra ket qua cho to chirc va cá 
nhan. 

BQ phan Mçt cua 
.. Gia harth 
chinh 

. To churc va ca nhan nhan ket qua, ky 
* -. vao so theo doi ho so 

Tng cong 07 ngày, giãm 03 ngày so vài thi gian quy djnh 

12. Quy trInh cp giy phép Nhp khu xut bAn phm không kinh doanh 

Buâc 1 

Co quan, t chirc nOp h so 
tivc tiep hoc sr dung djch 
vi cong tri1c tuyên; djch vi 
btm chinh cong fch 

B phn Mt cra 
Sâ kiêm tra 

Gi& hành 
chInh 

Tip nhn ho so và in giAy biên 
nhn, hn ngày trá. kêt quA. 

Brnc - 

Bo phan Mot cua chuyen ho 
so den phong chuyen mon 

- Lanh dao phong 
chuyen mon 

01 ngày 
(Trong ngav 
nhin ho so) 

B phãn Môt cra chuyn h so cho 
. . . phông chuyen mon (Ky vao Phieu 

. ... kiem soAt qua truth giai quyet ho so) 

LAnh dao phông chuyên 
mon chuyn h6 so cho cong 

,. . 
chuc phi trachchuyen mon 

Cong clnrc phii 
trách chuyen mon 

04 

Thm djnh h6 so: 
- Trur&ng hcrp h so khOng dáp ing 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b sung, hoAn thin hO so 
- Trurong h, ho so dap ung yeu 
câu, thc hin dr thAo Giây phép 
trInh lAnh do phông xét duyt 

3 Buràc 3 
Cong chrc p1w trách chuyên 
mon dir thAo GiAy phép 
nhâp khâu xuât ban •hm 

LAnh dao hOn 
chu n iôn g " 

02 ngãy 
Ki&rn trani dung dir thAo: 
- Nêu dông 5': Chuyên cho chuyên 
viên phu trach trrnh LAnh dao So 
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gg kinh doanh chuyên 
1fth dao phong thãrn dinh 

- Nêu không dông y Chuyên lal 
chuyên viên phu trach, gin rö ly do 

4 Bixoc 

trani dung dr thão: 
- Nêu dông : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu 1c1ong cng : 
Chuyn 1a  chuyén viên phi 
trách xir 1, nêu rô 1 do. 

- Lanh dao  So 02 ngay 

- K vao van bàn lien quan. 

- Chuyên 1.i chuyên viên phi trách 
xCr 1', nêu rô 1 do.( chuyên viên th%I 
1 thrc hin 1i buâc 2) 

5 Buó'c 5 

Van thu Sâ vào s6, dóng 
dâu (Chuyên vien phi1i trách 
nhn Giây phép nhp khâu 
xuât bàn phthn không kinh 
doanh dA dóng dâu) 

Van thu Sâ 01 ngây 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn MOt  clra dê trâ két 
qua cho to ch(rc và cá nhân. K 
Phiêu kiêm soát qua trInh giâi quyêt 
ho so 

6 Buorc 6 
EMn hen Bô phãn Môt cira 
trá ket qua cho to chtrc va ca 
than. 

Bo phan Mot cua 
.. 

Gio hanh 
chinh 

To chuc va ca nhan than ket qua, ky 
• vao so theo doi ho so 

Tng cong 10 ngày, giam 05 ngày so vâi th&i gian quy djnh 

13. Quy trinh cp Giv phép t chü'c triên 1ãxn/Iii cliçr xut ban phâm 

Buoc 1 

Co quan, t6 chirc np h so 
true tiêp hoAc six dung dich 
vii cong trirc tuyên; djch vii 
biru chInh cong Ich 

Bô phân MOt  cixa 
Sâ kiêm tra 

Gio hanh 
chinh 

Tiêp nhãn ho so va m giây biên 
nhn, hçn ngày trã kêt qua. 

2 Buâc 2 

Bo phan MQt ctra chuyen ho 
so den phong chuyen mon 

Lath dao phong 
chuyenmon 

0.5 ngày 
(Trong naay 
nhin ho so) 

Bô phân Môt cüa chuy&n h so cho 
.. . phong chuyen mon (Ky vao Phieu 

. s .. hem soát qua trinh giai quyet ho so) 

Lành dao phong chuyên 
mOn chuyn h so cho cong 

. ,. 
chic phi trach chuyen mon 

Cong chuc phi 
trach chuyen mon 

03 ngày 

Thm djnh h6 so: 
- Trith'ng hçp h so không dáp rng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yeu câu b sung, hoàn thin ho so 

x - Truong hcip, ho so dap img yeu 
câu, thirc hin d thão Giây phép 
trinh lành do phong xét duyt 
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3 

phu trách chuyên 
thão Giy phép t 
n lârnThôi chc , 

bàn phm chuyn Lành d?o 
phong thâm djnh 

Laiih d?o  phóng 
chuyên mon 

01 ngày 

Kirn tra ni dung dir thào: 
- Nêu dông : Chuyên cho chuyên 
viên p1w trách trInh Lânh do So. 

- Nu không dng : Chuyn 1i 
chuyën viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 BuOc4 

Kim tra ni dung dir thâo: 
- Nu dng : K vâo van 
bàn lien quan. 
- Néu không dng : 
Chuyn Ii chuyên viên phii 
trách xi.r 1. nêu rO 1 do. 

Lãnh dao SO 01 ngày 

- Ky' vào van bàn lien quan. 

- Chuyn lai chuyên viên phi trách 
xir 1'. neu rO 1' do.( chuyên viên t1 
1 thrc hiên 1i buOc 2) 

5 BuOc 5 

Van thi.r SO vào s& dóng 
du (Chuyén viên phii trách 
nh.n Giây phép triên làml 
hi chci xuât bàn phm cia 
dóng du) 

Van thu SO 01 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyên két 
qua qua B phn Mt cCra dé trà kt 
qua cho to chüc và Ca nhân. K 
Phiu kim soát qua trinh giài quyêt 
ho so 

6 BuOc 6 
Dn hn B phn Mt ci.'ra 
trâ kt qua cho tO chrc và Ca 
nhân. 

B phn Mt cira 
GiO hành 

chInh 
To chrc và Ca nhân nhn kCt qua, k 
\'ào so theo dOi ho so 

Tôno color 07 ngày, giam 03 ngày so vOi th&i gian quy djnh 

14. Quy trinh cp Giy xác nhn dãng k5/dang k Ii hoyt dng phát hành xut ban phãm 

BuOc 1 

Co quan, t chirc np h so 
trirc tiêp hoc sir diing djch 
vi cong trrc tuyên; dich vii 
buu chInh cOng Ich 

B phn Mt cCra 
Tf&U 

tra 

Gi& hãnh 
chinh 

Tip nhin h so và in giây biên 
nhn, hçn ngày trà kt qua. 

2 BuOc 2 

B phn Mct ci:ra chuyn h 
so den phOng chuyên mon 

Lânh d?o  phông 
chuyên mOn 

1/2 ngày 
(Trong ngày 
nhân h so) 

B phn Mt cra chuyn M so cho 
phOng chuyên mOn (K vào Phiêu 
kiêrn soát qua trinh giai quyt h so) 

Lanh do phOng chuyên 
mon chuyn h so clio cOng 
chirc phu trách cluyên mOn 

COng chüc phi 
trách chuyên mon 

01 ngày 

Thm dinh h so: 
. 

- Tru&ng hcip ho so không dáp irng 
yéu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b sung, hoàn thin ho so 
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- Trixang hap, ho sci dap ung yêu 
câu, thc hin d%r thão Giây xác nhn 
dang k/dang k lai hoat dung phát 
hành trInh lành d.o phông xét duyt 

3 Buóc 3 

Cong chrc phii trách chuyên 
mon du thâo Giy xác pj 
dàng k5i/dAng k?  lai hoat 
dçng phat hanh chuyen 
Lath do phOng thãm djth 

Lanh do phong 
chuyen mon 

01 ngày 

Kirn trani dung dr thão: 
- Nêu dông : Chuyên cho chuyên 
vien phi trách trInh Lành dao  So. 

- Neu khong dong y: Chuyen li 
chuyên viên phi trách, ghi rO l do. 

4 Buóc 4 

Kim tra ni dung dr tháo: 
- N&i dng : K vao van 
bàn lien quai 
- Neu khong dong y: 
Chuyên lai chuyên viên phii 
trách xr 1, nêu rO l do. 

LAnh dao SO 01 ngày 

- K vào vAn bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên phii trách 
xir 1, nêu rO l do.( chuyên viên thi 
1 thrc hiên laj buOc 2) 

5 Buoc 5 

VAn thu SO vào s, dóng 
dau (Chuyen vien phu trach 
nhan Giay xac nhan dang 

. 
ky/dang ky lai hoat dong 
phát hành XBP da dOna 
dau) 

Van thu Sa 1/2 ngay 

Chuyen vien phu trach chuyen ket 
... • qua qua Bo phan Mot cua de tra ket 

. qua cho to chuc va ca than. Ky 
. • Phieu kiem soát qua tnnh giai quyet 

hosa 

6 Buoc 6 
Dn hen Bô phãn Môt cfra 
tra ket qua cho to chuc va ca Bo phan Mot ciia 

.. 
Gio hanh 

chinh 
To chuc va cá than than ket qua, ky 

.. vao so theo doi ho sa 

Tang cong 04 gay, giãm 03 ngày so vOi thOi gian quy djnh 

II. LINH V1TC PHAT THANH, TRUYEN H!NH VA THÔNG TIN DThN  nY 
1. Quy trInh Thay di chü sô hfru trang th6ng tin din tü' tng hçp ____ 

BuOc 1 

Ca quan, th chirc np li sa 
trirc tiép hoc sr ding djch 
vii cong trirc tuyên; dich vu 
buu chinh cong Ich 

B phn Mt cira 
SO 

Gi& hành 
chInh 

Tip nhn ho sa và in giây biên 
nhn, hçn ngày trã kêt qua. 

7 t .' LUaC - • x Bo phan Mot cira chuyen ho Lanl-i dao phona Trong ngay 
Bô phân Môt ci:ra chuyên ho sa cho 
Lath dao  phong chuyen mon (Ky 
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phông chuyên mon en mon chuy' nhan ho so vào Phiu kim soát qua trInh giái 
quyEt h so) 

Lành do phOng chuyên 
fl1Ôfl C11Uyêfl 11ô SO cho cong 
chic phv trách chuyên mOn 

Cong chüc phii 
trách chuyên mon 

02 ngày 

ThArn dinh hi so: 
- Tri.rng hop ho so khOng dáp i:rng 
yêu cAu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b sung, lloãn thin ho so 

- Tru&ng hop. h so dáp irng yêu 
cAu, thuc hin dr thão Giãy xác nhn 
hop trInh lãnh do phOng xét duyt 

3 Bi.râc 

Cong clllrc phii trách chuyên 
mOn dir thào Giây xác nhn 
trInh Lânh do phOng thâm 

Lãnh do phOng 
chuyên mon 

01 ngày 

Kiêm tra nôi dung dir thão: 
- Nu dng ': Chuyên cho chuyên 
viên phi,i trách trmnh Lãnh do Sir. 

- Nu không dng : Chuyn 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 BuOc 

Kiêm tra ni dung di,r thâo: 
- NCu dông : K' vão van 
bàn lien quan. 
- Nu khOng dng : 
Chuyn iai chuyên viên phu 
trách xir 1, nêu rO 1 do. 

Lành dao Sâ 0.5 ngày 

- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyn lai chuyên viên phi trách 
XU I, flêU rO 1' do.(chuyén viên thii 
1) thuc hin iai buâc 2) 

5 Bi.râc 

VAn thu Sâ vào s, dong 
du (Chuyên viên phi trách 
nhn Giy xác nh.n dA dóng 
dau) 

VAn thu Sâ 0.5 ngày 

Chuyên viên ph trách chuyên kt 
qua qua B ph.n Mt cira de trã kt 
qua cho t chc và cá nhân. K' 
Phiu kim soát qua trinh giài quyêt 
h 

6 Buc 6 
Dn hçn B phn Mt cira 
trã kt qua cho tO chrc Va cá 
nhân. 

B phn Mt ccra Gi& hãnh 
cl1In 

To chirc và cá nhãn nhn kêt qua, k' 
vào s theo dOi h so 

Tong cong 04 ngãy, giam 03 ngày so vâi th&i gian quy djnh 

2. Quv trInh cp Giy phép thit 1p trang thông tin din tü tng hqp 

Buàc I 
Co quan, t cht'rc np h so 
trrc tip hoc sCr diing djch 
vi,i cOng tri,rc tuyn; dch vii 

Bi ph.n Mt cira 
Sâ TT&TT kiêm 

tra 

GRi hânh 
chIrth 

TiEp nhin h so và in giAy biên 
nhn, hçn ngày trà kt qua. 
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'4jfl cong Ich 

2 

\'phân 

Btrâc 2 

Mt ccra chuyn h6 
so den phông chuyên mon 

Lành do phàng 
chuyên mon 

Trong ngày 
nhn ho so 

BO phn Mt cra chuyn h6 so cho 
LanE do phOng chuyên mon (K 
vào Phiêu kiêm soát qua trinh giai 
quyt h so) 

Lânh do phàng chuyên 
mon chuyên h so cho cong 
chirc ph%l trách chuyên mon 

Cong chtrc phçi 
trách chuyên mon 

4 ngày 

Th.m djth h so: 
- Trixing hqp h so không dáp ng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b6 sung, hoàn thin h6 so 

- Tru&ng hçip, M so dáp üng yêu 
cu, thtrc hin dr thâo Giy phép 
thiêt 1p trang thông tin din tr tong 
hçp trinh lãnh do phông xét duyt 

3 Btrâc 3 

Cong chirc ph,i trách chuyên 
mon d thão Gthy phep thit 
1p trang thông tin din tr 
tong hqp trInh Lânh dao 
phông thãm djnh 

Linh 4o phàng 
chuyên mon 01 ngày 

Kirn tra nOi  dung d1r thào: 
- Nêu ding : Chuyn cho chuyên 
viên phi1 trách trInh LAnh do Sâ. 
- Nu không dng : Chuyn 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1' do. 

4 Buâc 4 

Kim tra nOi  dung di1r thão: 
- Nu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nêu không dng 'r: 

Chuyn lai  chuyên viên ph%1 
trách xfr l, nêu rô 1 do. 

LanE dao S& 01 ngày 

- K vao van bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên phi trách 
xfr 1, nêu rO l do.(chuyên viên thii 
1)' thtrc hen lai buàc 2) 

5 Biróc 5 

Van thu So vào s6, dóng 
du (Chuyên viên phi trách 
nhn Giy phép thiêt 1p 
trang thông tin din tfr tng 
hçrp dã dóng dâu) 

Van thu SO 01 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyn kêt qua 
qua B phn Mt c&a d trà k& qua 
cho to chirc va cá than. K Phiêu 
kim soát qua trmnh giãi quyt h so 

6 BuOc 6 
Dn hçn BO phn Mt cra 
trà kt qua cho to chrc và cá 
than. 

B phn Mt cfxa 
GiO hành 

chfnh 
To chirc và Ca than nhn kêt qua, k 
vào s6 theo dOi h so 

Tng cong 07 ngày, giãm 03 ngày so vOl thi gian quy dnh 
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süa dôi, bô sung Giy phép thit IIp trang thông tin din tfr tong ho'p 

' 
P " 

e  quan, t chüc np h6 so 
/ . c tiép hoc sir diing djch 
vI cong trijc tuyn; dich vi 
biru chinh cong ich 

B phn Mt cüa Giä hãnh 
cbinh 

Tiêp nhn ho so vâ in giây bién 
nhn, hen  ngày trá két qua. SâTT&Ukim 

tra 

2 Buó'c2 

B phn Mt ci'ra chuyn M 
so den phang chuyen mon 

Lânh dao  phOng 
chuyên mOn 

Trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cra chuyn h so cho 
Lãnh dao  phOng chuyên mon (1(5' 
vào Phiêu kim soát qua trInh giãi 
quyt h so) 

LAnh dao  phông chuyên 
mon chuyn h6 so cho cong 
chlrc ph%1 trách chuyên mOn 

Cong chirc phi 
trách chuyên mOn 04 ngày 

Thm djnh h6 so: 
- Truxng hqp h so không dáp üng 
yeu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yeu cau b sung, hoàn thin h so 
- Trithng hçip, h so dáp 1mg yéu 
cau, thirc hin d1r thão Gthy phép 
thit 1p trang thông tin din tCr tong 
hçp trInh lânh dao  phong xét duyt 

3 Bi.râc 3 

Cong chüc phi trách chuyên 
mon dr thâo Giy phép t1iit 
1p trang thông tin din 
tong hq trInh Lânh dao 
phông thâm djnh 

Lãnh dao  phOng 
chuyên mon 01 ngày 

Kirn tra nOi  dung d thão: 
- Nêu dng 5': Chuyn cho chuyên 
vien phi trách trInh Lânh do S&. 
- Néu không d6ng : Chuyn lai 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

4 Bixâc 4 

K.im tra ni dung d%r thão: 
- Nu ding 5': K5' vào van 
bàn lien quan. 
- Nu không dng 5': 
Chuyn 1i cbuyên viên phi 
trách xir 15', nOu rO 15'.do. 

Lânh dao S& 1 ngây 

- K5' vao van bàn lien quan. 

- Chuyn 1i chuyên viên phi trách 
XIT 15', nêu rO 15' do.(chuyên viên thi 
15' thc hin lai  buàc 2) 

5 BuOc 5 

Van thtr Sâ vào s6, dóng 
du (Churên viên phi trách 
nhn Giây phép thit 1p 
trang thông tin din tlr tOng 
hcTp dA dóng du) 

Van tlmr So I ngày 

Chuyên viên ph%1 trách chuyn k& 
qua qua BO phn Mt ca dé trã kt 
qua cho tO chlrc và cá nhãn. 
PhMu kim soát qua trInh giái quyêt 
ho so 
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'.4k 

'6 \ 
hçn B phn Mt cra 
t qua cho to chirc vã cá 

an. 
B phn Mt cra 

Gier hành T chrc và cá nhãn nhn kt qua, k 
vào s6 theo dOi h6 so 

. *
4 \ 

Tng cong 07 ngày, giam 03 ngày so vth th&i gian quy dinh 

4. Quy trinh cp 1i Giy phép thit 1p trang thông tin din tfr t6ng hçrp 

Bi.râc 1 

Co quan, to chirc np h so 
tr%rc tip hoc sfr diing djch 
vi cong trrc tuyn; djch vi 
btru chinh cong Ich 

B phn Mt cüa 
Sâ kMm tra 

Gi hành 
chinh 

TMp nhn h so và in giy biên nhn, 
hçn ngày trã kt qua. 

2 Buó'c 2 

B phn Mt cüa chuyn h 
so den phOng chuyên mon 

LAnh dao  phOng 
chuyên mOn 

Trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cüa chuyn h so cho 
LAnh dao  phOng chuyên mon (K vào 
Phiêu kim soát qua trinh giái quyt 
hso) 

Lânh dao  phOng chuyén 
mon chuyên h so cho cong 
chCrc phii trách chuyên mon 

Cong chc phi 
trãch chuyên mon 

04 ngày 

Thm djnh h6 so: 
- Tnräng hqp h6 so không dáp üng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b sung, hoãn thin h6 so 
- Tnr&ng hçip, h so dáp i'mg yêu cu, 
thc hin diii thão Giy phép thMt 1p 
trang thông tin din tr tong hçvp trinh 
lAnh do phông xét duyt 

3 Bixàc 3 

Cong chCrc phii trách chuyôn 
mon dir thão Giy phép tiii& 
1p trang thông 
tOng hçi trmnh Lânh dao 
phOng thâm djnh 

Lnh dao  phOng 
chuyén mon 

01 ngày 

Ki&n tra ni dung d thâo: 
- Nêu ding : Chuyn cho chuyên 
viên phi trách trInh LAnh dao  S&. 

- Nu không dng ': Chuyn 1.i 
chuyên vien phi trách, ghi rO 1' do. 

4 Bi.râc 4 

Kirn tra ni dung dr thào: 
- Nêu dng : K vào vAn 
bàn lien quan. 
- Néu khOng dng ': 

Chuyn li chuyên viên phii 
trách xr 1", nêu rO l' do. 

Lânh do Sâ 01 ngày 

- K vào vn bàn lien quan. 

- Chuyn iai chuyên viên phii trácb xCr 
l, nêu rO 1 do.(chuyên viên thi l 
thc hiên ii bixâc 2) 
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5 '8 

Sâ vào s, dóng 
u (Chuyén viên phi trdch 
n Giây phép thiêt ip 

trang thông tin din ti~ tong 
hgp dà dóng dâu) 

Van thu So 01 ngày 

Chuyên viên phi trách chuy&n kt qua 
qua B phn Mt ci:ra dê trà két q4uã 
cho to chixc và cá nhân. K' Phiu kiêrn 
soát qua trinh giãi quyt ho so 

6 BuOc 6 
Dn hn B pun Mt cira 
trâ kt qua cho tO chüc vá cá 
nhân. 

B phn Mt cüa 
Gi hành 

chInh 
T chüc và cá nhán nh.n kt qua, k'fr 
vào s theo dOi ho so 

Tong cong 07 ngày, giam 03 ngày so vOi thi gian quy dirth 

5. Quy trInh gia hn Giy phép thit Ip  trang thông tin din tfr tong hqp
- 

BuOci 

Co quan, t cbi.c np h so 
trrc tip hoc sir ding djch 
vi cong trrc tuyên; djch 

" 
bun chinh cOng Ich 

B phn Mt c•ira 
SO TT&TT kiêm 

tra 

GiO hành 
chinh 

Tip nhn h so và in giAy biên 
nhn, hn ngày trà kEt qua. 

2 BuOc 2 

B phn Mt cra chuyn h 
so den phong chuyén mon 

Lành d?o  phOng 
chuyên mon 

Trong ngày 
nhn ho so 

13ô ph.n Mt ci:ra chuyn hè so cho 
Lanh do phông chuyén mon (K 
vào Phiêu kim soát qua trInh giâi 
quyt h so) 

Lãnh d?o  phOng chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chüc phu trãch chuyên mon 

Cong chtrc phii 
trách chu'ên mon 

04 ngày 

Thm djnh h so: 
- TruOng hp h so không dáp üng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b sung, hoàn thin h so 

- Trung h9p, h so dáp üng yêu 
cAu. thirc hin dr thão \1än bàn chap 
thun trInh lãnh d?o  phong xét du)'t 

3 BuOc3 

Cong chirc phi trách chuyên 
mon dir thão Van bàn chap 
thun trInh Lãnh do phong 
thAm djnh 

Lânh do phOng 
chu'ên fl1Ôfl 

01 ngày 

Kiêm tra ni dung dir thão: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
viên phi1 trách trInh Lânh do SO. 

- Nu khOng dông : Chuyên lai 
chuyên viên phi trách, ghi rO I do. 

4 BuOc 4 
Kim tra ni dung dr tháo: 
- Nu dng : K' vâo van 
bàn lien quan. 

Lânh do SO 01 ngày 
- K vào van bàn lien quan. 
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. 

S..-- 

không d6ng 5': 
3hen lai chuyên viên ph%i 

xr 15', néu rô 15' do. 

- Chuyn 1i chuyên vién ph%i trách 
xir 15', nêu rô 15' do.(chuyên viên thi 
15' thirc hin lai buàc 2) 

5 BuOc 5 

Van tim Sâ vào s6, dóng 
dAu (Chuyén viên phi:i trách 
nhn Van bàn chap thun dA 
dóng dãu) 

Van thu S 01 ngày 

Chuyên viên phii trách chuyn kt 
qua qua B phn MOt  cra dé trá kEt 
qua cho to cimc và Ca than. K 
Phiu kim soát qua trith giai quyêt 
h so 

6 Buâc 6 
EMn hçn B phn MQt ci:ra 
trâ kEt qua cho to chüc vâ Ca 
nhân. 

BO phn Mt ci'ra Giy hãnh 
cMnh 

To chirc và cá nhân nhn kêt qua, k5' 
vao s theo dôi M so 

Tng cong 07 ngày, giam 03 ngày so vth thxi gian quy djnh 

6. Quy trInh cp giy chfrng nhn thu tin hiu truyn hInh trrc tip tfr v tinh — 

Bucrc 1 

Ccx quan, th chrc nOp  h so 
trrc tip hoc sr diing dch 
vi cong trixc tuyên; djch vii 
buu chInh cong Ich 

B phn Mt cua 
Sâ TT&TT ki&n 

tra 

Gkx hành 
chmnh 

Tip nhn h so và in giy biên 
nhn, hn ngày trã kt qua. 

2 Bixâc 2 

B phn Mt cra chuyn h 
so den phông chuyên mon 

Lânh dao  phông 
chuyên mon 

Trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cCra chuyn h so cho 
Lânh dao  phông chuyên mon (K5' 
vào Phiêu kim soát qua trinh giâi 
quyt h so) 

Lãnh do phông chuyên 
mon chuyn ho so cho cong 
chrc phi trách chuyên mon 

Cong chrc phi 
trách chuyên mOn 06 ngày 

Thm ctjnh h6 so: 
- Trithng hp h so không dáp ng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b sung, hoãn thin h so 
- Tnr?xng hcvp, h6 so dáp l'rng yêu 
cu, thrc hin dr thão Giây chi'rng 
nhn trinh lânh dao  phông xét duyt 

3 Buâc3 

Cong chirc ph%I trách chuyên 
mon d thão van bàn xác 
nhn trmnh Lãnh do phông 
thiii il-i 

LAnh dao  phOng 
chuyênmOn 02ngay 

Kim tra ni dung dr tháo: 
- Nu ding 5': Chuyên cho chuyên 
vien ph1i trách trinh Lãnh dao  Sâ. 
- Nu không dng 5': Chuyn lai 
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chuyên vién phi trách, ghi rö 1 do. 

4 

trani dung dir thão: 
'êu dong : K vào vAn 

bàn lien quan. 
- Nu không dng : 
Chuy&i 'a chuyên viên 
trách xCr 1, nêu rô 1 do. 

'- 
LAnh dao SO 01 fl2ãY 

- 

- K vao van ban liênquan. 

- Chuyn 1a  chuyên viên phi trách 
xr 1, nêu rô 1 do.(chuyên viên t1 
1 thirc hiên lai btrOc 2) 

Br&c4 

5 BtrOc 5 

VAn thu SO vào s, dOng 
du (Chuyên vien phi trách 
nhn Giây chüng nhan da 
dóng du) 

VAn thu SO 01 ngày 
- 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
quA qua B phn Mt cra dê trA k& 
quA cho to chüc và cá nhAn. K 
Phiu kim soát qua trInh giAi quyêt 
h so 

6 BuOc 6 
Dn hçn B phn Mt cra 
trA kM quA cho to chrc vA cá 
nhân. 

BO phn Mt cra 
Gi& hAnh 

climnii 
To cht'rc vA cá nhân nbn kêt qua, k 
vAo s theo döi h so 

Tong cong 10 ngày, giArn 05 ngAy so vth thOi gian quy djnh 

7. Quy trinh cp sfra di, b sung giy chfrng nhn thu tin hiu truyn hInh tnc tip tir v tinh 

BuOc 1 

Co quan, th chic np h so 
trrc tiêp hoc sir ding djch 
vi cong trrc tuyn; djch vi1 

bixu chinh cOng Ich 

B phn Mt cüa 
rr&rr kiêm 

tra 

GiO hành 
chInh 

hp  nhn M so và in giy biên Tie 
nhn, hçn ngAy trA kM quA. 

B phn Mt cira chuyn h 
so den phàng chuyên mon 

LAnh do phông 
chuyên mOn 

Trong ngày 
nhn hO so 

B phn Mt cra chuyn h so cho 
LAnh dao  phông chuyên mon 
vAo Phiêu kiêm soát qua trInh giAi 
quyM h so) 

2 BuOc 2 - 

LAth do phOng chuyên 
mOn chuyn h so cho cong 
chüc phi trách chuyên mon 

Cong churc ph%i 
trách chuyên mon 

06 igày 

Thm djnh h6 so: 
- TniOng hp ho so không dáp irng 
yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b6 sung, hoAn thin h6 so 
- TruOng hçip, h so dáp rng yêu 
cAu, th1rc hin di.r thAo GiAy chumg 
nhn trInh lAnh dao  phOng xét duyt 
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phiz trách chuyen 
u •' du thão GiAy chthig 
a 'fl trinh Lanh do phông 

 thãm dinh 

Lanh do phông 
chuyên mon 

02 ngày 

Kiêm tra ni dung dr thão: 
- N&i c1ng : Chuy&i cho chuyên 
Vfl phi trách trInh Lath do S& 

- Nu không dng : Chuyn 1i 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

4 Btràc 4 

Kirn Ira ni dung di thão: 
- Néu dng : K vào van 
bàn hen quan. 
- Nu không dng ': 
Chuyn 1i chuyên viên phii 
trách xir l, nêu rO 1 do. 

Lãnh dao Si 01 ngàv 

- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyn lai chuyên viên phi trách 
xfr li', nêu rO 1 do.(chuyên viên th 
1' thirc hin lai bithc 2) 

5 Buâc 5 

Van thu Sâ vão so, dóng 
' (Chuyên viên phi trách 

nhn Giây chfrng nhn da 
dong du) 

Van thu SO' 01 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cüa dê Ira kt 
qua cho to chüc va ca nhãn. 1(7 
Phik ki&n soát qua trInh giâi quyet 
h so 

6 Buórc 6 
Dn hçn B phn Mt cra 
trã kEt qua cho to chrc va cá 
nhân. 

B phn Mt cüa 
GRi hành 

chmnh 
To chirc và cá nhãn nhn két qua, k 
vào s theo dOi h so 

Tng cng 1 10 ngày, giâm 05 ngày so vth thi gian quy djnh 

nht, 
dôn) 

8. Quy trInh 
sap nhâp, 
cO phn 

Buic 

Thông báo thay di co cu t chfrc cüa doanh nghip cung cp djch vii trô choi din tü G2, G3, G4 trên m3ng do chia, tách, hçp 
chuyn di cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut v doanh nghip; thay di phn vn gop dn dn thay di thành viên gOp vn (hoc cô 

vn gop tfr 30% vn diu I trO len 

Co quan, th chüc np h so 
trirc tip hoc sü ding djch 
vi cong trirc tuyen; dich vu 
bun chinh cOng Ich 

B phn MOt cira 
Giä hành 

chInh  
Tiêp nhn ho so và in giây biên 
nhn, hçn ngày tra kt qua. 

SO' TT&U kim 
Ira 

2 Buâc 2 

B phn Mt cfra chuyn h6 
so den phông chuyên mon 

Lath dao phong 
chuyên mon 

0,5 ngày, trong 
ngày nhn ho 

so 

BO phn Mt cira chuyn h so cho 
Lanh dao phông chuyên mon (K 
vao Phiêu kMm soát qua trInh giâi 
quy& h6 so) 

Lãnh do phOng chuyên 
mOn chu On ho so cho cOng 

Cong chc phi 
trách chuyOn mOn 

ngay 
Thm dinh h so: 
- Tnr&ng hqp h6 so khOng dáp frng 
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j'u  phi trách chuyén mon yêu cu, thông báo cho TCCN. Phiu 
yêu câu bô sung, hoân thin ho so 

- Trtrông Ip,  h6 so dáp üng yeu 

cu. thi.rc hién dr thào Giây xác nhtn 
trInh lânh do phông xét duyt 

3 Bithc 3 

Cong chirc phii trách chuyên 
mon du thão Gity xác nhn 
trinh Länh do phOng thâni 
djnh 

LAnh do phong 
chuyên mon 

0,5 ngày 

Kim tra nôi dung dr thào: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
viên ph trácb trInh Lânh do Sâ. 

- Nêu không dông ': Chuyên 1ai 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

4 Birâc4 

Kiém tra ni dung dir thâo: 
- Nu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nêu không ding ': 
Chuyn 1ai  chuyên viên phi 
trách xr 1, nêu rO 1y do. 

Lãnh do Sâ 0,5 ngày 

- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyn 1i chuyên 'iên phii trách 
xir 1', neu rO 1 do.(chuyên viên thii 
1)" thuc hin Iai bixOc 2) 

5 Btrâc5 

van thu Sâ vào s, dóng 
du (Chuyên viên phiu trách 
nhn Giây xác nhn dã dong 
dAu) 

\Tàn thi.r Sâ 0.5 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cra dé trã két 
qua cho t chüc Va cá nhãn. K' 
Phiu kim soát qua trInh giâi quyêt 
h so 

6 Bi.ràc 6 
Dn hçn B phn Mt cCra 
trà kt qua cho tO chrc Va cá 
nhân. 

B ph.n Mt cCra 0,5 ngày 
To chirc và Ca nhan nhn kêt qua, k 

theo dOi h so 

Tong cong 04 gay, giârn 03 ngày so vài thi gian quy djnh 

chuyên 
von 

9. Quy trInh Thông báo thay di co cu t chüc cüa doanh nghip cung cp trô choi din tü' Gi trên mng do chia tách, h9p nht, sap nhp, 
dôi cong ty theo quy djnh cüa pháp Iut v doanh nghip; thay dOi phân von gop dn den thay di thành viên gop von (hoc cô dong) có phân 

óp tfr 30% vn diu lê tr& len 

Buâc 1 

Co quan, t chi'rc np h so 
trirc tip hoc sCr di1ng djch 
vui cong trrc tuyên; dch vx 
btru chInh cong Ich 

B ph.n Mt cCra 
U8CTT kiêm 

tra 

Giä hành 
chInh 

Tiép nhn ho so và in giây biên 
nh.n, hçn ngày trã kt qua. 

2 BtrOc 2 BO phn Mt cu:ra chuyn h Lath do phOng 0,5 ngày, trong B ph.n Mt cu:ra chuyn h so cho 
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phOng chuyên mon chuyén mOn ngày nhn h6 
so 

Lãnh do phOng chuyên mon (K 
vào Phiêu kiêm soát qua trInh giãi 
quyt h so) 

Lath dao phOng chuyên 
mon chuyn h so cho cong 
chi'rc ph%i trách chuyên mon 

Cong chlrc phi 
trách chuyên mon 

0,5 ngày 

Thám djnh ho so: 
- Trueing hçip h so không dáp 1mg 
yeu cáu, thông báo cho TCCN. Phiu 
yêu cu b6 sung, hoãn thin h so 

- Tnnrng hqp, h so dáp 1mg yêu 
cu, thirc hién d? thão Giây xác nhn 
trInh lãnh dao  phOng xét duyt 

3 BuOc 3 

Cong c1ic phii trách chuyên 
mon d thâo Giây xác nhn 
trinh Lãnh dao  phOng thãm 
dnh 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

0,5 ngày 

Kim tra ni dung dir thâo: 
- Nu ding : Chuyên cho chuyên 
vien phi,i trách trInh Lânh dao  SO. 

- NEu không dng : Chuyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 BtrOc 4 

Kirn tra ni dung dr thâo: 
- Nêu d6ng : K vao vn 
ban lien quaIl. 
- Nu không dng : 
ChuyEn lai  chuyên vién phv 
trách xlr 1, nêu rO I do. 

Lãnh dao  SO 0,5 ngày 

- K vao vn ban lien quan. 

- ChuyM 1i chuyên viên phi1 trách 
xü 1, nêu rô l do.(chuyên viên thi 
1 thrc bin lai  btrOc 2) 

5 BuOc 5 

Van thu SO vao s& dong 
du (Chuyên viên phi trách 
nliân Giy xác nhn dA dóng 
du) 

VAn thu SO 0.5 này 

Chuyên viên phi,i trách chuyn k& 
qua qua B phn Mt clra d trã k& 
qua cho to chlrc và Ca nhân. K 
Phi4u kim soát qua trinh giãi quyt 
h6 so 

6 BuOc 6 
Dn hn B phn Mt clra 
trA k& quA cho to chlrc vA cA 
nhân. 

B phn Mt clra 0,5 iigAy 
T6 chüc và cá nhAn nhn kt quA, k 
vAo s theo dOi h6 so 

_r.z ' long c9ng 04 gay, giAm 03 ngày so vOi thai gian quy djnh 

10. Thông báo thay Ti phuong thfrc, ph3m vi cung cp dlch  vi trô choi din tfr Gi trên mng dã dirqc phê duyt 

BuOc 1 Co quan. t chlrc nôp h so Bô phOn N4t clra GiO hành Tiêp nhn ho so vA in giy biên 
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tip hoc sir ding djch 
I	 '  cong trrc tuyn; djch vi 

chInh cong Ich 

Sâ TT&TT kirn 
Ira 

chInh nhn, hçn ngãy trà kt qua. 

2 Buâc 2 

B phn MGt  cra chuyn h6 
so den phOng chuyên mon 

Lãnh o p1ong 
chuyên mOn 

0,5 ngày, trong 
ngày nh?n ho 

so 

BO phn Mt ca chuyn h so cho 
Lânh do phông chuyên mon (Ks' 
vào Phiêu kim soát qua trmnh giãi 
quyêt ho so) 

Lânh do phang chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chüc phu trách chuyên mon 

Cong chxc phii 
trách chuyên mon 0,5 ngày 

Thm djnh hó so: 
- Tnrmg hqp h so không dáp ng 
yêU CU, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu bO sung, hoàn thin h so 
- Tru&ng hqp, M so dap üng yêu 
cu, thc hin dr thão Giây xác nhn 
lrmnh lânh do phông xét duyt 

3 Buóc 3 

Cong chrc phi trách chuyên 
mon d%r thão Giy xác nhn 
trInh Lãnh dao  phông thâm 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

0.5 i-ig' 

Kim tra nOi  dung dir thão: 
- Nu dng ': Chuyên cho chuyên 
vien ph,i trách trInh Lanh do Sâ. 
- Nu không d6ng : Chuyn 1i 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1' do. dih 

4 Buàc 4 

Kirn tra ni dung d%r tháo: 
- Nêu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- N4u không dng : 
Chuyn Iai chuyên viên phi 
trách xir l, nêu rO 1 do. 

Lh d Sâ 0,5 ngày 

- K vao van bàn lien quan. 

- Chuyn lai chuyên viên phi trách 
xü 1, nêu rO 1 do.(chuyên viên thi 
1 thrc hin Iai buâc 2) 

5 Buâc5 

VAn thu Sâ vào s& dóng 
du (Chuyên viên phi trách 
nhn Giy xác nhn dA dóng 
dau) 

VAn thu Sâ 0,5 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cira dê trá kt 
qua cho tO chirc và cá nhân. K 
Phiêu kim soát qua trinh giài quyêt 
h6 

6 Bu'àc 6 
Dn hn B phn Mt cra 
trá kM qua cho t chrc và Ca 

than. 
B phn Mt cra 0,5 ngày 

T chi'rc và cá nhân nhn kM qua, ky' 
vào s theo dOi M so 
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T&ig cong 04 ngày, giãm 03 ngày so vói thai gian quy djnh — 

G4 

thay di ten min khi cung cp dlch  vy trô choi din tfr trên trang thông tin din tfr(trên internet), kênh phân ph61 trô choi (trén 
di dng) th loai trô cho (G2, G3, G4); thay d& dja dim try s& chInh cüa doanh nghip cung cp dlch  vy trô choi din tfr G2, G3, ith 

trên m311g 

B.rrc 1 

Co quan, t chi'rc np 1i so 
trrc tiêp hoc sfr dung djch 
vi1 cong trrc tuyên; djch vi 
biru chinh cong ich 

BG ph.n MOt  cra 
S kim tra 

Gia hành 
chInh 

Tip nhn h so và in gthy biên 
nhn, hçn ngày trâ kEt qua. 

2 Bi.rrc 2 

B phn Mt cüa chuyn h 
so den phông chuyên mon 

Lãnh do phông 
chuyên mon 

0,5 ngày, trong 
ngày nhn ho 

so 

B phn Mt cra chuyn h so cho 
Lânh dao  phông chuyên mOn 
vâo Phiu kim soát qua trInh giâi 
quyét ho so) 

Lành dao  phông chuyén 
mon chuyên h6 so cho cong 
chüc phy trách chuyên mon 

Cong chirc phi 
trách chuyên mOn 0,5 ngày 

Thám dinh h6 so: 
- Tnrang hçp h so khong dáp ng 
YêU câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu c.0 bo sung, hoàn tbin h so 

- Trtt&ng hgp, h so dáp ing yêu 
cu, thirc hin d thào Giây xác nhn 
trmnh lAnh dao  phông xét duyt 

3 Btr&c 3 

COng chi:rc phi trách chuyên 
mOn d tháo GMy xác nhn 
trmnh Lânh dao  phông thâm 
djnh 

Lath do phông 
chuyên mon 0,5 ngày 

Kim tra ni dung d thão: 
- Nu d6ng ': Chuyn cho chuyên 
viên phi trách trInh LAnh dao  S& 

- Nu không ding : Chuyn lai 
chuyên viên phii trách, ghi rO I do. 

4 Bixàc 4 

Kirn tra ni dung dr thão: 
- Nêu dng : K vào vAn 
bàn lien quax 
- Nêu không dong ": 
Chuyn lai  chuyên viên phu 
trách xir 1, nêu rO 1 do. 

LAnh dao  S 0,5 ngay 

- K vào vAn bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên phi trách 
XLI 13, nêu rô l do.(chuyên viên thi 
l thuc hin 1.i bu&c 2) 

5 Btràc 5 
VAn thu S& vao s, dóng 
du (Chuyen viên phi trách 
nhn Giy xác nhn dA dóng 

VAn thu Sâ 0,5 ngày 
Chuyên viên phy trách chuyn kêt 
qua qua B phn Mt cra dê trã kt 
qua cho tO chirc và cá than. K 
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. Phiu kiêm soát qua trInli giãi quyt 
h6scy 

6 
\* \ 

&i 
4n hn B phn Mt cra 
trâ kt qua cho to chrc Va cá 
nhân. 

B phn Mt cira 0,5 ngãy 
T chrc và cá nhán nhn kt qua, k 
vao s6 theo dOi h so 

Tng cong 04 gay, giãm 03 ngày so vth th&i gian quy djnh 

12.Quy trinh Thông báo thay dôi dja chi tru s& chinh, van phông giao djch, dja chi dt hoc cho thuê may cliii ciia doanh nghip cung cap djch 
v trô choi diên tfr Gi trên mng 

Buâc 1 

Co quan, t chirc ntp h so 
trirc tiép hoc sfrdiing djch 
vi cOng trirc tuyên; djch v,i 

btru chmnh cong Ich 

B phn Mt cüa 
TT&TT m 

tra 

Gix hành 
chInh 

Tiêp nhn ho so và in giây biên 
nh.n, hçn ngày trã kêt qua. 

2 Bixàc2 

B phn Mt cra chuyn M 
so den phông chuyên mon 

Lnh dao  phOng 
chuyên mOn 

0,5 ngày, trong 
ngày nhn ho 

so. 

B phn Mt c1ra chuy&i h6 so cho 
LAnh do phông chuyên mon K9 
vào Phiêu kiêm soát qua trInh giái 
quyêt ho so) 

Lânh dao  hông chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chirc phii trách chuyên mon 

Cong chi:rc phi 
trách chuyên mon os nàv 

Thm d.nh h6 so: 
-TnghçipMsakhôngdapng 
yêu cau, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b sung, hoàn thin h so 
- Tnr?mg hqp, h so dáp ing yêu 
cu, thirc hin d thào Giây xác nhn 
trinh lânh dao  phang xét duyt 

3 Birâc 3 

Cong chrc phii trách chuyên 
mon dij thâo Giy xác nhn 
trInh Lãnh dao  phông thãm 

Lânh dao  phàng 
chuyên mon 

0.5 nav 

Kim tra ni dung dir thão: 
- Nu dng 9: Chuyên cho chuyên 
viên phii trách trInh Lanh dao  S&. 
- Nu không dng 9: Chuyn 1i 
chuyên viên phi,i trách, ghi rO 19 do. 

4 

— 

Bixoc 4 

K.i&n tra ni dung dir tháo: 
- Nu d6ng 9: K9 vao van 
bàn lien quan. 
- Nu không dng 9: 
Chuyên 1i chuyên viên phit 

Lãnh dao  S& 0.5 ngày 

- K9 vào vn bàn lien quan. 

- Chuyn li chuyên viên phii trách 
xir 19, nêu rO 19 do.(chuyên viên thu 
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xcr 1, néu rö 1 do. 1 time hiên lai  buâc 2) 

th.r S& vào s6, dóng d au 
(Chuyên viên p1 trách nhn 
GiAy xác nhn dA dOng dâu) 

Van thu Sâ 0,5 ngày 

Chuyên viên ph1 trách chuyn kt 
qua qua Bô phn Mt cra dê trã kt 
qua cho to chirc và cá nhãn. K 
Phiêu km soát qua trinh giai quyt 

so 

6 Buàc 6 
Dn hen B phn Mt cra 
trã kt qua cho to chirc và cá 
nhãn. 

B phn Mt cira 0.5 ngày 
T chirc và cá nhân nhn kt qua, kr 
vào s theo dOi h so 

iong cQng 05 gay, giâm 03 ngãy so vi th,i gian quy djiih 

j• LINH VTC BAO CHf 

1. Quy trInh chp thun Trirng bay tranh, ânh và các hInh thilc thông tin khãc ben ngoài trii s& co quan di din nu'&c ngoài, t chile ntr&c ngoãi 

Birâc 1 

Ca quan, t chüc np h6 so 
trrc tiEp hoc sr dung djch 
vi cong trirc tuyn; djch vi 
buu chinh cOng ich 

BO phn Môt cüa 
kim tra 

Giä hãnh 
chmnh 

Tip nhn h6 so và in giAy biên 
nhn, hen  ngày trã kt qua. 

2 Buàc 2 

B phn Mt cra chuyn h 
so den phong chuyên mon 

Lãnh dao  phông 
chuyên mon 

Trong ngày 
nhn ho 

B phn Mt cra chuyn h6 so cho 
phông chuyên mon vào Phiêu 
kiêm soát qua trmnh giài quyát h so) 

Lânh do phông chuyên 
mon chuyn M so cho cong 
ehirc phi trách chuyén mon 

Cong chrc phi 
trách chuyên mon 

04 ngày 

Thm djnh M so: 
- Trung hçip h so không dáp Crng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b6 sung, hoãn thin h so 

- Trix&ng hcrp, h so dáp üng yêu 
cu, thic hin dr thão van bàn cMp 
thun trmnh lânh dao  phông xét duyt 

3 Birâc 3 

Cong chirc phti trách chuyên 
mon d thào van bàn chap 
thun Trung bay tranh, ánh 
và các hmnh thi'rc thông tin 
khác ben ngoai tri1 sv ca 
quan di din nuàc ngoai, to 

LAnh dao  phông 
chuyên mOn 

01 ngày 

Kim tra ni dung dr thão: 
- Nu dng ': Chuyn cho chuyên 
viên phii trách trInh Lãnh do S&. 
- Nu khOng ct6ng : Chuyên 1i 
chuyên viên phi trách, ghi rö 1 do. 
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t 

:'Jk. y  

chuyn 
i dao phong thm djnh 

4 

.'ern tra ni dung dir thão: 
- Nêu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu không dông : 
Chuyn lai  chuyên Viên php 
trách xr 1, neu rO 1 do. 

Lãnh dao Sâ 01 ngay 

- K vao van bàn lien quan. 
- Chuyn 1i chuyên viên ph%1 trách 
xü 1, nêu rô l do.( chuyên viên thii 
1 thi.rc hiên lai buâc 2) 

Btrâc4 

5 BixOc5 

Van thu So vào sO, dóng 
du (Chuyên viên phii trách 
nhn Giây ch.p thun dä 
dóng dâu) 

Van tiur So 01 ngày 

Chuyén viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cüa áê trã kt 
qua cho to churc và cá nhán. 1(7 
Phiêu kMm soát qua trinh giãi quyet 
h so 

6 BuOc  6 
Dn hen B phn Mt cra 
trã  kt qua cho  to chrc  vã cá 
nhân. 

B phn Mt cira GiO hành 
chfnh 

T6 chirc và cá nhãn nhn kt qua, k 
vao S6 theo dôi h so 

T6ng cong 07 ngày, giâm 03 ngày so 
quy djnh 

vOi thii gian 

2.  Quy trInh cp phép Xut ban Ban tin 

BuOci 

Co quan, t chtrc np 110 SO 

trirc tiêp hoc st'r dung djch 
vii cong trirc tuyên; djch vi 
btru chinh cong Ich 

B phn MCt  cl.ra 
TT&TT Km GiO hãnh 

chinh 
Tip nhn h so và in gi&y biên 
nhn, hen ngày trã kt qua. 

2 

B phn MOt  cira chuyn h6 
so dn phong chuyên mOn 

Lânh dao  phOng 
chuyên mOn 

Trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cra chuyn h6 so cho 
phOng chuyên mon vào Phiêu 
kim soát qua trinh giâi quy& h6 so) 

BiiOc 2 
Lânh dao  phOng chuyên 
mon chuyn ho so cho cong 
chi'rc phii trách chuyên mon 

Cong chc phii 
trách chuyên mon 13 ngày 

Th.m djnh h6 so: 
- Trir&ng hcip h6 so không dáp tng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. PhMu 
yêu câu b6 sung, hoàn thin h6 so 
- Tnr&ng hp, h6 so dáp ing yéu 
cu, th1rc hin dir thão Giy phép 
trinh lânh  dao  phông xét duyt 

_______ 
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phu trách chuyên 
dir thão Giy phép 

bàn Bàn tin chuyn 
Lath dao  phông 

chuyên mon 02 ngày 

Kimtrantidungdrthâo: 
- Nu d6ng 5': Chuyên cho chuyên 
Vfl phi trách trInh Lânh dao  So. 
- Nu không dng 5': Chuyn lai 
chuyên viên ph%1 trách, ghi rO 15' do. Lãnh dao phông thm th 

4 BixOc4 

Kim tra ni dung dr thâo: 
- Nu ctng 5': 1(5' vào van 
bàn lien quan. 
- NEu không ding 5': 
Chuyn 1i chuyên viên phi 
trách xir 15', nêu rô 15' do. 

LãITh dio SO 02 ngày 

-1(5' vào van bàn lien quan. 

- Chuyn 1i chuyên viên phi trách 
xr 15', nêu rö 15' do.( chuyên viên thii 
15' thrc hiên lai buOc 2) 

5 BisOc 

Van thu SO vào s, dóng 
du (Chu'ên viên phii trách 
rthn Giây phép ctâ dong 
du) 

Van thu SO 02 ngày 

Chuyên vien phii trách chuyn kt 
qua qua Bô phn Mt cira dé trã kt 
qua cho to chrc và cá nhân. 
Phi&i kim soát qua trinh giai quyêt 
hc so 

6 BuOc 6 
Den hn B phn Mt cra 
trá kt qua cho to churc và cá 
nhãn. 

B phn Mt cüa GiO hãnh 
climnii 

T6 chüc va cá nhãn nhn k& qua, k5' 
vào so theo dOi h so 

Tng cong 20 ngày, giàm 10 ngày so vOi th&i gian quy dlnh 

3. Quy trInh Thay di ni dung ghi trong Giy phép Xut bàn Bàn tin 
- 

BuOci 

Co quan, t6 chirc np h6 scv 
trVc tiép hoc sir dpng djch 
vi cOng trirc tuyn; djch vi 
bun chmnh cong Ich 

Bô phn Mt cüa 
SO kim tra 

Gi& hành 
chmnh 

Tip nhn ho so và in giy biên 
nhn, hçn ngày trã kt qua. 

2 BuOc 2 

B phn Mt cra chuyn h 
so den phông chuyên mon 

Lãnh dao  phOng 
chuyén mon 

Trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cCra chuy&i h so cho 
phong chuyên mOn (1(5' vào Phiêu 
kiêm soát qua trinh giâi quyêt h6 so) 

Lath do phOng chuyên 
mon chuyn ho so cho cong 
chirc phi trách chuyên mon 

Cong chüc ph%i 
trách chuyên mon 05 ngày 

Thâm djnh h6 so: 
Trung hqp h6 so không dáp ng 

yeu cu, thông báo cho TCCN. Pbiêu 
yeu cu b6 suns, hoàn thin M so 
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'J / - Truàng hap, h6 sa dap ung yêu 
cu, thrc hin dir thâo Van bàn chip 
thun thay dôi ni dung ghi trong 
Giây phép Xuât bàn Bàn tin trInh 
lành dao  phóng xét duyt 

'• \ — 

• 

3 Buâc 3 

Cong chi'rc phu trách chuyên 
mon dir thâo van bàn dng 
thay di ni dung ghi trong 
Van bàn chip thun chuyn 
Länh do phong thám djnh 

Lânh dao  phong 
c uyen mon 

02 ngày 

Kirn tranOi dung dix thão: 
- Nêu dông : Chuyên cho chuyên 
Vlêfl phi trách trmnh Lãnh do S&. 

- N&i không dng : Chuy&i 1i 
chuyên vien phi trách, ghi rö 1 do. 

4 Buâc 4 

Kim tra ni dung d%r thão: 
- N&i d6ng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Neu khong dong y: 
Chuyên li chuyên viên phii 
trách xr 1, nêu rö 1r do. 

Lãnh dao S& 1.5 ngày 

- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyn li chuyên viên p1 trách 
xir 1, nêu rô l' do.( chuyen vien th%i 
1 thrc hiên lai biiâc 2) 

- 
Buoc ' 

Van thu Sa vao so, dong 
dau (Chuyen vien phi trach 
nhan van bàn chap thuan da 
don dAu) 

. . an thu Sa - I . nay 

Chuyên viên phu trách chuyn kt 
. . • qua qua Bo phan MQt cira de tra ket 
. qua cho to chuc va ca nhan. Ky 
. • s •.• Phieu hem soat qua tnnh gial quyet 

ho sa 

6 Bixac 6 
Dn hen Bô phãn Môt cra 

,. . tra ket qua cho to chi.rc va ca 
nhan. 

Bo phan Mot cua 
.. Gia hanh 
chinh 

To chuc va ca nhan nhan ket qua, ky 
-. x vao so theo doi ho sa 

Tng cong 10 ngày, giàm 05 ngày so vâi thôi gian quy dnh 

4. Chpthunhçpbáotrongnuc - 

Buó'c 

Ca quan, t6 chirc np h6 sa 
tnrc tiêp hoc sir diving djch 
V1i Cong tr1rc tuyên; djch vti 
bun chmnh cong Ich 

B phn Mt cira 
hem tra ho sci 

(ha hành 
chInh 

Tiêp nhn ho sa Va in giây biên 
nhn, hen ngày trã kêt qua. 

2 Buàc 2 Bô phn Mt cüa chuyn h6 Lânh dao  phông Trong ngày B phn Mt cira chuyn h6 sci cho 
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phong chuvên mon chuyên mon nhn h so phong chuyên mon (K vào Phiêu 
kiêm soát qua inh giãi quyêt ho so) 

Cong chrc phi trách chuyên 
mon d thâo GiAy eMp 
thun chuyn Länh dao 
phOng thm djnh 

Cong chc 
trách chuyên mon 03 h 

Th.m ctjnh h6 so: 
- Trtröng hqp h so không dáp üng 
yêu câu, thông báo cho TCCN trong 
th&i hn không qua 2h. Phiêu yêu 
cAu b sung, hoàn thin h6 so 
- TruOng hçp, h so dáp lrng yêu 
c&u, thrc hin dir thão Van bàn chap 
thun trInh lành dao phOng xét duyt 

3 BtrOc 3 

Cong chrc phii trách chuyên 
mon Cong chIrc ph11 trách 
chuyên mOn dtr thão V 
bàn chp thun chuyn 
LAnh dao phông thAm dlnh 

Lâflh dao phOng 
chuyên mon Olh 

Kirn tra ni dung dq thão: 
- Nêu d6ng ': Chuyên cho chuyên 
viên phii trách trInh LAnh dao SO. 
- NEu không dng : Chuyn li 
chuyên viên phi trách, ghi rO l do. 

4 BuOc 4 

Kirn tra nOi  dung dr thão: 
- Nêu dng 5': K5' vao van 
bàn lien quan. 
- Nêu không d6ng 5': 
Chuyn iai chuyên viên ph 
trách xr 15', nêu rO 15' do. 

Lãnh dao SO ih 

- K5' vâo van bàn lien quan. 
- Chuyn lai chuyên viên phii trách 
xir 15', nêu rO 15' do.(chuyên viên thii 
15' thrc hin 1i buOc 2) 

5 BuOc 5 

Van thu SO vào s6, dong 
du (Chuyên vién phi trách 
nhn Van bàn chAp thun dã 
dong dAu) 

van thu SO Olh 

Chuyên viên ph%i trách chuyên kêt 
qua qua B phn Mt cra dê trã k& 
qua cho tO chCrc và cá nhãn. 1(5' 
Phiêu kim soát qua trmnh giâi quyêt 
ho so 

6 BuOc 6 
Dn hçn B phn Mt cra 
trâ kt qua cho to chüc và cá 
nhân. 

BO phn Mt cira Trong giO 
hành chfnh 

T6 chrc và cá nhãn nhn kt qua, k5' 
vào sO theo dOi M so 

5. ChAp thun hçp báo nu'&c ngoii ______ 

BuOc 1 
Co quan, t chüc np h so 
trirc tiép hoc sr diing dch 
vi cong tri,rc tuy&1; dich vi 

B ?hn  Mt cxa 
kiêm tra ho so 

Gi& hãnh 
chInh 

Tip nhn h so và in giAy biên 
nhn, hçn ngày trã k& qua. 

_______ 



35 

•l. > Iihinh cOng Ich 

2 

Mt cüa chuyn h 
den phông chuyên mon 

Lânh dao  phông 
chuyén nion nh.n ho so 

T rong ngay 
B phn Mt cCra chuyén ho so cho 
phong chuyên mon (K vào Phiu 
kim soát qua trinh giãi quyt h so) 

Buâc 2 
LAnh dao  phông chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chüc phi trách chuyên mon 

Cong chxc phi 
ch chuyén mon 

04 h 

Thm djnh h6 so: 
- Tnning hcip h so không dáp ing 
yeu cu, thông báo cho TCCN trong 
thi hn không qua 2h. Phiêu yêu 
cu b sung, hoãn thin h so 
- Tnräng hcxp, h so dáp 1mg yêu 
cu, thirc hin dr thâo Van bàn chap 
thun trinh länh dao  phông xét duyt 

3 Btrâc 

Cong chüc phi trách chuyên 
mon d thâo Giy phép 
XuAt bàn Bàn tin chuyn 
Lânh dao  phông thm (111th 

Lãnh dao  phông 
chuyên mon 12 h 

Kim tra ni dung d tháo: 
- Nu ding ': ChuyEn cho chuyén 
vien phi trách trInh LAnh dao  S&. 
- Nu không dng : Chuyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rô 15r do. 

4 Buôc4 

Kim tra ni dung dr tháo: 
- Nu d6ng : K vao van 
bàn lien quan. 
- Nu không dông : 
Chuyn li chuyên vien phii 
trách xlr l, nêu rö l do. 

Lânh dao  Sâ 04 ii 

- K vào van bàn lien quan. 
- Chuyn lai  chuyên viên phii trách 
xlr l, néu rô l do.( chuyên viên thi 
l thrc hin lai buôc 2) 

5 Bir0c5 

Van thu So vào s6, dong 
du (Chuyên viên phii trách 
nhân Giây phép dä dOng 
du) 

Van thu SO 04h 

Chuyên viên phi trách chuyn kêt 
qua qua B phn Mt c1ra dê trà kt 
qua cho t chüc và cá nhãn. K 
Phiêu kim soát qua trInh giãi quyêt 
h6 s 

6 Bithc 6 
EMn hçn B phn MOt  cra 
trâ kt qua cho to chi'rc và cá 
nhân. 

B phn Mt ccra 
T chüc và cá nhân nh.n kt qua, k 
vao s theo dOi h so 

IV. LINII V!IC BUU CI{tNH 
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hCp Ji giy phép buu chrnh khi bj mt hoc hu hông không sfr dung thrqc 

'\' 
* 

7  quan, t chrc np h so 
c tip hoc sü ding djch 

viii cong tri,rc tuyn; djch vi 
bini chinh cong Ich 

B phn Mt ctra 
Gii hành 

chInh 
Tip nhn h6 so và in giy biên 
nhn, hen ngày trá kt qua. 

tra 

2 Buâc2 

B phn Mt ccra chuyn h 
so den phOng chuyên mon 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

0,5 ngày, trong 
ngay nbn ho 

sq 

B phn Mtt cüa chuyên ho so cho 
Lânh dao  phàng chuyên mon (Ky 
vao Phiêu kiêm soát qua trinh giâi 
quyêt ho so) 

LAnh dao  phOng chuyên 
mon chuyn ho so cho cOng 
chCrc ph!,1 trách chuyên mOn 
thammiru 

Cong chic ph%1 
trách chuyên mon 

0,5 ngày 

Thm djnh h6 so: 
- Truäng hcip h so không dáp ing 
yêu cau, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu câu b6 sung, hoàn thin ho so 

- Trumg hcip, h so dáp ng yêu 
cu, th!,rc hin d thào Giy phép 
hoat dng Btru chInh trInh lânh dao 
phOng xét duyt 

3 Buàc3 

Cong chirc ph!,1 trách chuyên 
mon dr thão GiAy phép hoat 
dng Btru chInh chuyên 
Lãnh dao  phOng thAm dnh 

Lânh dao  phOng 
chuyên mon 

01 ngày 

Kim tra ni dung du thão: 
- Nu dng : Chuyên cho chuyên 
viên phi trách trinh Unh dao  S&. 

- Nu khOng dng : Chuyn 1?i 
chuyên viên ph,i trách, gbi rO 1 do. 

4 Bixóc 4 

Kirn tra ni dung dir thão: 
- Nêu ding >: K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu không dng : 
Chuyn Iai  chuyên viên phi1i 
trách xir 1, nêu r 1 do. 

Lãnh dao S 01 ngày 

- K vão van bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên ph!,i trách 
xir 1', nêu rO l' do.(chuyên viên thu 
1)' thixc hin lai  buàc 2) 

5 Buâc 5 

Van thu S& vào s, dong 
du (Chuyên viên ph!,! trách 
nhn Giy phép boat dng 
Bun chinh dA dóng dAu) 

Van thu Sâ 01 ngày 

Chuyên viên ph%1 trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cira dê trá kt 
qua cho to chCrc và cá nhân. K 
Phiu kim soát qua trInh giãi quyêt 
h so 
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4i çn B phn Mt cra 
qua cho to chirc và cá B phn MOt  ccra 0,5 ngày T6 chi.rc và Ca nhãn nhn kt qua, k 

vào s6 theo döi h so 

Tng cong 05 ngày, giam 05 ngày so vth thyi gian quy djnh 

2. Quy trInh cp giy phép hot dng Biru cbmnh 

Bixàcl 

Co quan, th chirc n h SO 
trrc tip hoc sl'r ding djch 
vi,i cong tn,rc tuyên; djch vi 
bmi chInh cong Ich 

B phn Mt cra 
s rr&rr Kim Giy hành 

chInh 
TMp nhn h sci và in giy biên 
nhn, hn ngày trã k& qua. 

2 Bróc 2 

B phn Mt cfra chuyn h 
so den phOng chuyOn mOn 

Lânh d?o  phông 
chuyên mon 

0,5 ngày, 
trong ngày 
nhn ho so 

B phn Mt cl'ra chuyn h6 so cho 
Lânh d?o  phong chuyên mon 
vào PhMu kiêm soát qua trmnh giãi 
quyt h so) 

Lânh do phOng chuyên 
mon chuyn h so cho cong 
chi'rc phi trách chuyên mon 

Cong chrc phi 
trách chuyên mon 07 

Th.m djnh h6 so: 
- Tru&ng hcp h so không dáp ng 
yêu c&u, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu bô sung, hoàn thin ht so 
- Truà'ng hçp, h so dáp üng yêu 
c.u, thc hin dr thão Giy phép 
hoat c1ng Bru chmnh trInh lãnh dao 
phong xét duyt 

3 BuOc 

Cong chirc phii trách chuyên 
mOn d1r thâo Giy phép hoat 
dng B.ru chmnh chuyên 
Lânh dao phông thm djnh 

Unh dao phông 
chuyên mOn 03 ngày 

Kim tra ni dung di tháo: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
viên phii trách trInh Lath dao  So. 
- N&i khOng dng : huyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rO 1 do. 

4 BirOc 

Kim tra ni dungrthao: 
- Nu d6ng : K' vao van 
bàn lien quan. 
- Nu không d6ng : 
Chuyn li chuyên viên phii 
trách xr l, nêu rO 1 do. 

LanhdaoS& 03ngày 

- K vao van bàn lien quan. 
- Chuyn li chuyén vién phi trách 
xir I, nêu rO l' do.(chuyên viên thi 
1 thixc hin Ii b.iOc 2) 

_______ 
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S vào s6, dóng 
(Chuyên viên phi trách 

 nhn Giáy phép hot dng 
Bun chInh dà dong dâu) 

Van thi.r SO 0.5 ngày 

Chuyên viên phi trách chuyn kt 
qua qua B phn Mt cra de trã kt 
qua cho to chüc và cá nhãn. K' 
Phiêu kim soát qua trInh giãi quyêt 
h so 

6 BtrOc 6 
Dn hçn B phn Mt ccra 
trá kt qua cho to chüc và cá 
iThãn. 

B phn Mt cla 0,5 ngày 
16 chc và cá nhãn nhãn kt qua, k 
vào s6 theo dôi h so 

T6ng cong 15 ngày, giãm 15 ngày so vth thôi gian quy djnh 

3. Quy trInh cp Giy phép hoat dng Buu chInh khi ht hn 

Bu&c1 

Ca quan, t6 chüc np h6 so 
trrc tiêp hoc s1r ding dch 
vi cong trirc tuyên; djch vi 
bun chinh cong Ich 

B phn Mt cua 
GiO hành 

chInh 
Tip nhn h6 so và in giAy biên 
nhn, hçn ngày trá kt qua. 

Km 

2 Bi.rOc2 

B phn Mt cfra chuyn h6 
so den phông chuyên mOn 

Lânh dao phOng 
chuyên mon 

0,5 ngày, trong 
ngày nin ho 

SO 

B phn Mt cira chuyn h so cho 
Lãnh do phông chuyên mon (Ks' 
vào Phiu kiêm soát qua trmnh giài 
quyt h so) 

Lânh dao phOng chuyén 
mon chuyk ho so cho cong 
chirc phx trách chuyên mon 

Cong chrc phi 
trách chuyên mon 

0,5 ngày 

Thm djnh h6 so: 
- Trti&ng hçip h6 so không dáp üng 
yeu cAu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cau b6 sung, hoàn thin h so 

- Trtthng hcrp, h so dáp ing yêu 
cAu, thirc hin d thão Giy phép 
hoat dng Bun chinh trInh lãnh dao 
phông xét duyt 

3 BuOc 

Cong chrc phi1 trách chuyên 
mon d%r thão Giy phep boat 
dng Bun chInh chuyên 

Lânh dao phOng thm dnh 

LAnh dao phông 
chuyên mon 

01 

Kim tra nôi dung dr thão: 
- Nu dng : Chuyn cho chuyên 
vien phii trách trInh Lành dao SO. 

- Nu không dng : Chuyn lai 
chuyén vien phii trách, ghi rO 1' do. 

4 Bu&c 4 Kim tra ni dung dir thào: Lành do SO 01 ngàv - K vào van bàn lien quan. 
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dông : K vào yin 
/ 4ên quan. 

không dông : 
huyn lai  chuyên viên ph 

trách xir 1, nêu rO 1 do. 

- Chuyên lai  chuyên viên phi trách 
xfr 1, nêu rO 1 do.(chuyên viên thii 
1 thc hin 1i buàc 2) 

5 Birâc5 

VAn thu Sâ vào so, dóng 
du (Chuyén viên phii trach 
nhn Giây phép hot dQng 
Bun chInh dA dóng dâu) 

Van thu Sâ 01 ngày 

Chuyén viên phii trách chuyên kêt 
qua qua B phn Mt cra d trã kt 
qua cho to chtc và cá nhãn. K 
Phiu kim soát qua trInh giâi quyét 
h so 

6 Bw5c 6 
Dn hçn B phn Mt cüa 
ira k& qua cho to chrc và cá 
nhân. 

B phn Mt cra 0,5 ngày 
T chtrc và cá nhán nhn kt qua, k 
vào s6 theo dOi h so 

Tng cong 05 ngày, giam 05 ngày so vth th&i gian quy djnh 

4. Cp sfra di, b sung Giy phep Iioit dng Biru chfnh 

Bwc1 

Co quan, t chCrc n0r  h SO 

tr%rc tip hoc si'r diing djch 
v1 cong trurc tuyn; djch vu 
bixu chmnh cong Ich 

B phn Mt ctra 
s -& êm Gi& hành 

chinh 
Tip nhn h so và in giAy biên 
nhn, hçn ngày trâ kt qua. 

2 Btiâc2 

B phn Mt cira chuyn h6 
so den phOng chuyên mon 

LAnh dao  phàng 
chuyên mon 

0,5 ngây, trong 
ngày nhn ho 

SO 

Bô phn Mt c&a chuyn h so cho 
LAnh do phàng chuyên mon (Ks' 
vão Phiêu kim soát qua trInh giãi 
quy& h6 so 

LAnh dao  phOng chuyên 
mOn chuyn h so cho cong 
churc phi trách chuyên mon 

Cong chrc phi 
trách chuyên mon 0,5 ngày 

Th.rn djnh h6 so: 
- Tning hçip h so không dáp mg 
yeu cau, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yeu cau bô sung, hoàn thin h so 
- Trithng hqp, h6 so dáp i'rng yêu 
câu, thu,rc hin d thão Giy phép 
hoat dOng  Bun chinh trInh lAnh d?o 
phông xét duyt 

3 Buàc 3 Cong chüc phi trách chuyên Linh do phông 01 ngày 
Kim tra ni dung dr thão: 
- Nu d6ng : Chuyn cho chuyên 
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iv o5kkI tháo Giy phép hot 
.'iT13uu chmnh chuyên 

dao phông thm djnh 

chuyên mon viên phv trách trmnh Lãnh dao  Sâ. 
- Nu khong ding : Chuyn 1i 
chuyên viên phii trách, ghi rO 1 do. 

4 Buàc 4 

Kiêrn tra ni dung dr thào: 
- Nêu dng : K> vào van 
bàn lien quan. 
- NEu không d6ng : 
Chuyn lai chuyên vién phi 
trách xr 1, nêu rô 1 do. 

Lãnh dao Sà 01 ngày 

- K vào van bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên ph trách 
X 1), flU rO 1 do.(chuyên viên thi 
1 thrc hin lai  buàc 2) 

5 Buâc 5 

Van thu S& vào s, dong 
du (Chuyên vién phi trách 
nhn Giây phép hoat dông 
Btru chInh dA dóng dâu) 

van thu So 01 ngày 

Chuyên viên phii trách chuyn kt 
qua qua Bô phn Mt cra dê trà kêt 
qua cho to chirc và cá nhán. 
PhiEu kim soát qua trInh giãi quyet 
h so 

6 BuOc 6 
Dn hen B phn Mt cira 
trã kt qua cho th chic va cá 
nhãn. 

B phn Mt cra 0,5 ngày 
To chi'rc và cá nhãn nhn kêt qua, k 
vào s theo dOi h6 so 

Tang cong 05 ngày, giãm 05 ngày so vth th&i gian quy djnh 

5. Quy trmnh cp 1i VAn bàn xác nhn thông báo ho3t dng Bun chInh _______ 

BuOc 1 

Co quan, to chirc np h so 
trrc tip hoc sCr dmg dich 
v cong trrc tuyn; djch vu 
bun chInh cong Ich 

B phn Mt cra Gi hành 
chIith 

Tip nhn h so và in giy biên 
nhn, hçn ngày trà kt quA. So 1T&•IT Kiem 

tra 

2 Bi.r0c2 

B phn Mt cira chuyn h6 
so dn phOng chuyên mOn 

Lành dao  phOng 
chuyên mOn 

0,5 ngAy, trong 
ngAy flhfl ho 

SO 

B phn Mt cüa chuyn h6 so cho 
LAnh dao phOng chuyén mon (K 
vAo Phiu kiãm soát qua trnnh giAi 
quyt ha sor 

LAnh do phOng chuyên 
mon chuyên ha so cho cong 
chirc phii trách chuyên mon 

Cong chrc phi 
trách cliuyên mOn 0,5 ngày 

Thmdjnhh6scx: 
- Tru&ng hçp h6 so khOng dáp üng 
yeu câu, thông báo cho TCCN. Phiu 
yêu cu ba sung, hoAn thin h6 so 
- Tru.mg hgp, ha so dáp t'rng yêu 
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I cu, thirc hin dr thâo Van bàn thông 
báo hoat dng buu chlnh trInh lanE 
do phông xét duyt 

3 Buâc 3 

Cong chirc phi trách chuyên 
mon d tháo Van bàn thông 
báo hoat dng btru cbinh 
Trmnh LAnh dao  phông th.m 
djnh 

Lânh dao  phông 
chuyên mon 0,5 ngày 

Kirn tra ni dung dir thão: 
- Nêu dng 5': Chuy&n cho chuyên 
viên ph' trách trinh LAnE do Si. 
- N&.i không dng 5': Chuyn 1i 
chuyên viên phi trách, ghi r 15r do. 

4 Buâc4 

Kirn tra ni dung dir thAo: 
- Nêu d6ng 5': 1(5' vào vAn 
bàn lien quan. 
- Nu không d6ng 5': 
Chuyn lai  chuyOn viên phii 
trãch xir 15', nêu rO 15' do. 

Lãnh dao Sà 05 ngày 

- K5' vào van bàn lien quan. 

- Chuy&i 1.i chuyên viên phi trách 
xr 15', nêu rO 15' do.(chuyên viên thi 
15' thrc hin iai  buâc 2) 

5 Buàc 5 

Van thu Sâ vào so, dóng 
du (Chuyén viên phi,i trách 
nhn Van bàn thông báo 
hoat dng biru chinh dA 
dóng dAu) 

Van thu Sâ 0.5 ngày 

Chuyén viên phii trách chuyn k& 
qua qua B phn Mt cüa dê trA kt 
quA cho to cbirc và cá nhân. K/ 
Phiêu kim soát qua trmnh giâi quyet 
h so 

6 Buâc 6 
Dn hçn B phn Mt cra 
trA k& quA cho to chüc và cá 
than. 

B phn Mt cra 0,5 ngày 
To chic và cA nhAn nhn kêt quA, k5' 
vao so theo dOi ho so 

Tang cong 04 ngAy, giAm 03 ngày so vth thi gian quy djnh 

6. Quy trInh cp VAn bàn xác nhn thông bAo ho3t dng Buu chinh 

Buorc 1 

Ccx quan, th chüc np h so 
trrc tip hoAc sü dmg djch 
v%i cong trirc tuyên; djch vii 
buu chmn.h cong Ich 

Bt phn Mt cra 
Giä hAnh 

chinE 
Tiêp nhn h so và in giAy biên 
nhn, hn ngAy trA k& quA. 

- 

So TF&'IT Kim 
tra 

2 BuOc 2 BO phn MOt  cra chuyn h 
so den phông chuyên mon 

LAnE 40 phông 
chuyên mOn 

0,5 ngày, trong 
ngAy n1in ho 

so 

B phn Mt cra chuyn h so cho 
LAnh dao  phông chuyên mon K5' 
vao Phiêu kiêm soát qua trmnh giAi 

, quyêt ho so) _______ 
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do phông chuyên 
mon chuyên ho so cho cong 
chcrc phi trách chuyên mon 

—Lânh Cong chüc phii 
trách chuyén mon 

0,5 ngày 

Thm dnh h so: 
- Trtrxng hcp h so không dáp rng 
yêu câu, thông báo cho TCCN. Phiêu 
yêu cu b6 sung, hoàn thin h so 
- Tru?mg hçrp, h so dáp ng yêu 
c.u, thirc hin dr thão Van bàn thông 
báo hoat dng bun chInh trmnh lamb 
dao phông xét duyt 

3 Buàc 3 

Cong chirc phii trách chuyên 
mOn du thão Van bàn thông 
báo boat dng bun chinh 
Trmnh Lânh dao  phông thm 
djnh 

Lãnh dao  phông 
chuyên mon 01 ngày 

Kim tra ni dung dr thâo: 
- Nu d6ng 5: Chuyên cho chuyên 
viên phi trách trInh Lành dao  S. 

- Nu không dng : Chuyn lai 
chuyên viên phi trách, ghi rô 1 do. 

4 Buâc 4 

Kim tra ni dung d thão: 
- Nu dng : K vào van 
bàn lien quan. 
- Nu không d6ng : 
Chuyn lai chuyên viên phii 
trách xir 1, neu rô l' do. 

Lamb dao Sâ 01 ngày 

- K vao van bàn lien quan. 

- Chuyn lai  chuyên viên phii trách 
xir l', nêu rO 1 do.(chuyên viên tht 
l thrc hiên 1i bsóc 2) 

5 BuOc  5 

V thu So vào so, dóng 
du (Chuyen vien phii trách 
nh.n Van bàn thông báo 
hoat dng bun chInh dà 
dóng dâu) 

Van thu SO 01 ngày 

Chuyên viên phii trách chuyn k& 
qua qua B phn Mt cra dê trã kt 
qua cho to chi'rc và cá than. 
Phiu kim soát qua trinh giài quyêt 
h so 

6 BtrOc 6 
Dn hen B phn Mt cra 
trã kM qua cho to chüc và Ca 
nhân. 

B phn Mt cira 0,5 ngày 
T chrc và cá nhãn nhn kM qua, k 
vao s theo dOi h6 so 

iong cQng 05 ngày.  giam 05 ngày so vOi th&i gian quy djnh ,'j,  
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