
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /TB-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày         tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng năm 2020 

  

Ngày 24/8/2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết 

định số 3104/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (thay thế Bộ TTHC 

ban hành tại Quyết định số 5320/QĐ-UBND ngày 18/11/2019).  

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) kính thông báo để các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và công dân được biết (đính kèm Quyết định số 3104/QĐ-

UBND). Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, thực hiện 

TTHC, Sở TTTT giới thiệu chi tiết Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở năm 2020 như sau: 

1. Về nội dung Bộ TTHC 

Bộ TTHC năm 2020 gồm có 60 TTHC thuộc 07 lĩnh vực: 

a) Lĩnh vực Báo chí: 07 TTHC 

b) Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành: 16 TTHC 

c) Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: 13 TTHC 

d) Lĩnh vực Bưu chính: 07 TTHC 

đ) Lĩnh vực Viễn thông và Internet: 03 TTHC 

e) Lĩnh vực Thẩm định thiết kế các dự án, chương trình về bưu chính viễn 

thông và công nghệ thông tin: 10 TTHC 

g) Lĩnh vực Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo: 04 TTHC. 

Chi tiết Danh mục Bộ TTHC đính kèm theo Thông báo này. 

2. Về truy cập Bộ TTHC 

Bộ TTHC được cập nhật và công bố, công khai trên các phương tiện thông 

tin theo quy định, cụ thể như sau: 

a) Trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng 

Truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn, chọn “sở, ban, 

ngành”, chọn “Sở Thông tin và Truyền thông”. 

b) Trên Trang thông tin điện tử Sở TTTT 

Truy cập tại địa chỉ https://tttt.danang.gov.vn, chọn chuyên mục “Thủ tục 

hành chính”. 
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c) Tại Trung tâm hành chính thành phố và Bộ phận Một cửa của Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Tra cứu trực tiếp tại Trung tâm hành chính thành phố và tại Bộ phận Một 

cửa Sở TTTT - ô số 23 Trung tâm hành chính thành phố, 24 Trần Phú, thành 

phố Đà Nẵng. 

d) Hướng dẫn sử dụng: Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (qua 

Tổng đài: 0236 1022, Chatbot 1022). 

3. Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến  

 Hiện nay, Sở TTTT đã cung ứng 100% dịch vụ công trực tuyến. Sở TTTT 

khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và 

sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết TTHC. 

Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, công dân, tổ chức vui lòng liên hệ 

Bộ phận Một cửa của Sở TTTT, email: motcua-stttt@danang.gov.vn; điện thoại 

0236.3881.888 (bấm số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông báo để các cơ quan, tổ chức, 

công dân được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND quận, huyện, xã. phường; 

- Các tổ chức Đảng, Đoàn thể; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Các doanh nghiệp ngành TTTT; 

- Lãnh đạo Sở (để b/cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. T 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020 

(Đính kèm Thông báo số         /TB-STTTT ngày       /8/2020 của Sở TTTT) 
 

STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Mức trực 

tuyến 

I. LĨNH VỰC BÁO CHÍ   

1 Cho phép họp báo (trong nước) 2.001171 Mức 4 

2 Cho phép họp báo (nước ngoài) 2.001173 Mức 4 

3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 1.004637 Mức 4 

4 
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin 

(địa phương) 
1.004640 Mức 4 

5 

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin 

khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài 

1.003888 Mức 3 

6 

Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 

đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

TTHC đặc thù Mức 4 

7 
Chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng 

phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo 
TTHC đặc thù Mức 4 

II. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH   

1 Cấp giấy phép hoạt động in 1.004153 Mức 4 

2 Cấp lại Giấy phép hoạt động in 2.001744 Mức 4 

3 
Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa 

phương) 
2.001594 Mức 4 

4 
Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa 

phương) 
2.001584 Mức 4 

5 
Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa 

phương) 
1.003729 Mức 4 

6 Đăng ký hoạt động cơ sở in 2.001740 Mức 4 

7 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in 2.001737 Mức 4 

8 
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 

(cấp địa phương) 
2.001564 Mức 4 

9 
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức 

năng photocopy màu 
2.001728 Mức 4 

10 
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng 

photocopy màu 
2.001732 Mức 4 

11 
Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa 

phương) 
1.003868 Mức 3 

12 
Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 

doanh (cấp địa phương) 
1.003725 Mức 4 
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3967
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3975
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6518
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6521
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5555
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5923
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5872
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5390
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5357
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5318
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5862
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5852
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5296
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5802
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5817
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5519
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5312
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STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Mức trực 

tuyến 

13 
Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm (cấp địa phương) 
1.003114 Mức 4 

14 
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm (cấp địa phương) 
1.008201 Mức 4 

15 
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động phát hành xuất bản 

phẩm   
TTHC đặc thù Mức 4 

16 
Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm 

(cấp địa phương) 
1.003483 Mức 4 

III 
LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
  

1 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 2.001098 Mức 4 

2 
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
1.005452 Mức 4 

3 
Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp 
2.001091 Mức 4 

4 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 2.001087 Mức 4 

5 

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 

TTHC đặc thù Mức 3 

6 

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 trên mạng 

2.001766 Mức 4 

7 
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp 

từ vệ tinh 
2.001765 Mức 4 

8 
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu 

truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 
1.003384 Mức 4 

9 
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt 
1.000073 Mức 4 

10 

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 

2.001684 Mức 4 

11 

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 của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 trên mạng 

2.001681 Mức 4 

12 
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 

1.000067 Mức 4 
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4415
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=223338
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4978
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3719
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7702
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3691
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3678
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6048
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6045
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4826
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=102
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5645
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5640
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STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Mức trực 

tuyến 

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 G2, G3, G4 trên mạng 

13 

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 

nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên 

mạng 

2.001666 Mức 4 

IV LĨNH VỰC BƯU CHÍNH   

1 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 1.003659 Mức 3 

2 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) 1.003633 Mức 3 

3 
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng 

không sử dụng được (cấp tỉnh) 
1.004379 Mức 3 

4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) 1.003687 Mức 3 

5 
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp 

tỉnh) 
1.004470 Mức 3 

6 
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) 
1.005442 Mức 3 

7 
Thay đổi nội dung xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính  
TTHC đặc thù Mức 3 

V LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET   

1 
Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột 

ăng ten cồng kềnh  
TTHC đặc thù Mức 3 

2 
Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn 

thông có cột ăng ten không cồng kềnh 
TTHC đặc thù Mức 3 

3 
Phê duyệt phương án triển khai tuyến cáp viễn thông trên 

địa bàn thành phố 
TTHC đặc thù Mức 3 

VI 

LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN, 

CHƯƠNG TRÌNH VỀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

(BCVT) VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) 

  

1 

Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với 

hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên thuộc nguồn vốn NSNN  

TTHC đặc thù Mức 3 

2 
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán dự án CNTT 
TTHC đặc thù Mức 3 

3 
Thẩm định Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình 

viễn thông 
TTHC đặc thù Mức 3 

4 
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng công trình viễn thông 
TTHC đặc thù Mức 3 

5 
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng/Thiết kế cơ sở công 

trình viễn thông 
TTHC đặc thù Mức 3 
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5226
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5188
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6306
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7686


4 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã TTHC Mức trực 

tuyến 

6 
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
TTHC đặc thù Mức 3 

7 
Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật 
TTHC đặc thù Mức 3 

8 Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu TTHC đặc thù Mức 3 

9 
Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành 
TTHC đặc thù Mức 3 

10 

Thẩm định đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 

270/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ phát 

triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

TTHC đặc thù Mức 3 

VII LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO   

1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 2.001899 Mức 3 

2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 2.001928 Mức 3 

3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh 2.001924 Mức 3 

4 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 1.005459 Mức 3 
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