
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-CNTT Hà Tĩnh, ngày           tháng  8  năm 2021 

V/v rà soát các TTHC không phát sinh hồ 

sơ trong ba năm gần nhất  
 

 

 

                                  Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

Ngày 09/8/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

348/VPUB-NC2 về việc rà soát các TTHC không phát sinh hồ sơ trong ba năm 

gần nhất. Sau khi rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Thông tin 

và Truyền thông lập danh mục các TTHC không có hồ sơ phát sinh trong ba 

năm gần nhất (có Danh mục kèm theo).  

Kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Lưu: VT, KSTTHC. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và 

Truyền thông không có hồ sơ phát sinh trong 3 năm gần đây (bao gồm cả 

trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

1  
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mã TTHC Quốc gia: 

1.004153.000.00.00.H27) 

2  
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy 

màu (Mã TTHC Quốc gia: 2.001728.000.00.00.H27) 

3  
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mã TTHC 

Quốc gia: 2.001564.000.00.00.H27) 

4  
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mã TTHC Quốc gia: 

2.001737.000.00.00.H27) 

5  
Cấp giấy phép hoạt động in (Mã TTHC Quốc gia: 

1.004153.000.00.00.H27) 

6  
Cấp lại giấy phép hoạt động in (Mã TTHC Quốc gia: 

2.001744.000.00.00.H27) 

7  
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (Mã TTHC Quốc gia: 

2.001584.000.00.00.H27) 

8  
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy 

màu (Mã TTHC Quốc gia: 2.001732.000.00.00.H27) 

9  
Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mã TTHC Quốc gia: 

1.003114.000.00.00.H27) 

10  
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh (Mã TTHC Quốc gia: 1.003384.000.00.00.H27) 

11  
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Mã 

TTHC Quốc gia: 1.005452.000.00.00.H27) 

12  
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp( Mã TTHC 

Quốc gia: 2.001087.000.00.00.H27) 

13  

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 (Mã TTHC Quốc gia: 2.001681.000.00.00.H27) 

14  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
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tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (Mã TTHC Quốc gia: 

1.000073.000.00.00.H27) 

15  

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 (Mã TTHC Quốc gia: 2.001666.000.00.00.H27) 

16  

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 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 (Mã TTHC Quốc gia: 

1.000067.000.00.00.H27) 

17  
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Mã TTHC Quốc gia: 

1.003687.000.00.00.H27) 

18  
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (Mã TTHC Quốc gia: 

1.003633.000.00.00.H27) 

19  
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

được (Mã TTHC Quốc gia: 1.004379.000.00.00.H27) 

20  
Cấp giấy phép bưu chính (Mã TTHC Quốc gia: 

1.003659.000.00.00.H27) 

21  

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng được (Mã TTHC Quốc gia: 

1.005442.000.00.00.H27) 

22  

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 (Mã TTHC Quốc gia: 2.001684.000.00.00.H27) 

23  
Cho phép họp báo (nước ngoài) (Mã TTHC Quốc gia: 

2.001173.000.00.00.H27) 

24  
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mã 

TTHC Quốc gia: 1.008201.000.00.00.H27) 
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