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Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

 Thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đối với các hồ sơ đã thực hiện tra cứu trên CSDL doanh nghiệp 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 

2709/UBND-STTTT ngày 07/5/2021 về việc thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là 

bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các hồ sơ đã thực hiện 

tra cứu trên CSDL doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo 

một số nội dung sau: 

1. Nội dung, thời gian thực hiện thí điểm 

Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 31/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đối với 08 thủ tục hành chính (TTHC) sau: 

a) Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương). 

b) Cấp Giấy phép hoạt động in. 

c) Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương). 

d) Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

đ) Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên 

mạng cho cơ quan báo chí thành phố Đà Nẵng, các cơ sở tôn giáo tại thành phố 

Đà Nẵng. 

e) Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. 

g) Cấp Giấy phép bưu chính (cấp tỉnh). 

h) Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh). 

2. Quy trình thực hiện 

Quy trình sử dụng, khai thác thông tin, dữ liệu doanh nghiệp khi tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ Một cửa của doanh nghiệp/công dân có yêu cầu thành phần bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

- Bước 1: Doanh nghiệp, công dân nộp hồ sơ.  

- Bước 2: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ điền Mã số thuế/Mã số doanh 

nghiệp vào phân hệ Tra cứu doanh nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử để tra 

cứu, xác nhận thông tin doanh nghiệp.  

- Bước 3: Nếu thông tin tra cứu trùng khớp với việc khai báo trong các 

thành phần hồ sơ khác, Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ như trường hợp cung 

cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp hợp 

lệ; đồng thời thực hiện xuất file thông tin Giấy đăng ký doanh nghiệp từ hệ 

thống để đính kèm vào hồ sơ (trực tuyến), chuyển phòng chuyên môn xử lý. 
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3. Phân công thực hiện 

Giám đốc Sở phân công các phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, phòng Bưu chính - Viễn thông 

- Phối hợp sử dụng, khai thác thông tin CSDL doanh nghiệp khi xử lý hồ sơ 

các TTHC thuộc chức năng, lĩnh vực quản lý (đã nêu tại khoản 1) có yêu cầu 

thành phần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Bổ sung nội dung thí điểm này trong dự thảo Bộ TTHC năm 2021; đồng 

thời kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ này, hoàn thành trước 

15/6/2021. 

 b) Phòng Công nghệ thông tin  

Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng chuyên môn, Bộ phận một cửa (Văn phòng) 

sử dụng, khai thác thông tin dữ liệu doanh nghiệp phục vụ tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ một cửa. 

c) Ban Biên tập Trang thông tin điện tử  

Đăng tải toàn văn Thông báo này trên Trang thông tin điện tử Sở để các 

đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được biết. 

d) Văn phòng 

- Chủ trì triển khai thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 08 TTHC nêu tại khoản 1 Thông báo này. 

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa khai thác, sử dụng dữ liệu doanh nghiệp thành 

phố có hiệu quả, đúng mục đích theo quy định; thông báo cho các tổ chức, công 

dân biết việc thực hiện thí điểm; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Trên đây là Thông báo thí điểm bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các hồ sơ đã thực hiện tra cứu trên CSDL 

doanh nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thực hiện thí 

điểm, có vấn đề khó khăn, vướng mắc, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ các đầu 

mối hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện: 

+ Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Chánh Văn phòng Sở, điện thoại: 0236 

3840 123. 

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở, điện thoại: 0914.486.489./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. NT 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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