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THÔNG BÁO 

V/v sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thực hiện thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 

      

Thực hiện Công văn số 90/UBND-NC ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh 

về triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh; Quyết định số 

1307/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc Ban hành danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh đã triển khai cấu hình danh mục TTHC mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ 

https://dichvucong.quangtri.gov.vn/; http://quangtri-ict.gov.vn. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và khuyến khích các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thực 

hiện các thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền 

thông (có phụ lục đính kèm). 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc 

chưa rõ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ bộ phận 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ (Địa chỉ: Số 

22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại: 

02333.636.999). 

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và rất mong nhận được sự phối 

hợp thực hiện của quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./. 
  

Nơi nhận: 
- Các cơ quan Đảng; 

- UBND tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Quản lý Thị trường tỉnh 

- Các Sở ban nghành; 

- Các cơ sở hoạt động in; 

- UBND Huyện, thị xã, Thành phố; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính; 

- Các phòng VHTT huyện, Thị xã, Thành 

phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, 

- Báo Quảng Trị 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 
 

 

STT Nhóm dịch vụ Tên Dịch vụ / TTHC Mã TTHC 

Mức độ 

MĐ 3 
MĐ 

4 

1 Bưu chính Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính 
1.003687.000.00.00.H50 

 
 X 

2 Bưu chính 

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết 

hạn 

 

1.003633.000.00.00.H50 

 
 X 

3 Bưu chính 

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc 

hư hỏng không sử dụng được  

1.005442.000.00.00.H50  X 

4 Bưu chính 
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt 

động bưu chính 
1.004470.000.00.00.H50  X 

5 Bưu chính Cấp giấy phép bưu chính 
1.003659.000.00.00.H50 

 
 X 

6 Bưu chính 
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất 

hoặc hư hỏng không sử dụng được 

1.004379.000.00.00.H50 

 
 X 

7 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

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 

2.001766.000.00.00.H50 

 
 X 

8 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở 

chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt 

hoặc cho thuê máy chủ của doanh 

2.001684.000.00.00.H50  X 



3 

 

 

nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử G1 trên mạng  

 

9 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp  

 

2.001091.000.00.00.H50  X 

10 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập 

trang thông tin điện tử tổng hợp  

 

1.005452.000.00.00.H50  X 

11 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

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 của 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng  

1.000067.000.00.00.H50  X 

12 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông 

tin điện tử tổng hợp  

2.001087.000.00.00.H50 

 
 X 

13 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Thông báo thay đổi phương thức, 

phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 trên mạng đã được phê 

duyệt  

 

1.000073.000.00.00.H50  X 

14 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của 

doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện 
2.001681.000.00.00.H50  X 
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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  

15 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin 

điện tử tổng hợp  

2.001098.000.00.00.H50 

 
 X 

16 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh  

 

1.003384.000.00.00.H50  X 

17 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình 

nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh  

 

2.001765.000.00.00.H50  X 

18 
Phát thanh, truyền hình 

và thông tin điện tử 

 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  

 

2.001666.000.00.00.H50  X 

19 Báo chí 
Cho phép họp báo (nước ngoài)  

 
2.001173.000.00.00.H50  X 
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20 Báo chí 
Cho phép họp báo (trong nước)  

 
2.001171.000.00.00.H50  X 

21 Báo chí 

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép 

xuất bản bản tin (địa phương)  

 

1.004640.000.00.00.H50  X 

22 Báo chí 

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa 

phương)  

 

1.004637.000.00.00.H50  X 

23 Báo chí 

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  

 

1.003888.000.00.00.H50  X 

24 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh  

 

1.003725.000.00.00.H50  X 

25 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động phát hành xuất bản phẩm (cấp 

địa phương)  

 

1.008201.000.00.00.H50  X 

26 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội 

chợ xuất bản phẩm  

 

1.003483.000.00.00.H50  X 

27 
Xuất bản, in và phát 

hành 

 Cấp giấy phép hoạt động in  

 
1.004153.000.00.00.H50  X 

28 
Xuất bản, in và phát 

hành 

 Đăng ký hoạt động cơ sở in  

 
2.001740.000.00.00.H50  X 

29 
Xuất bản, in và phát 

hành 

 Đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm  
1.003114.000.00.00.H50  X 
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30 
Xuất bản, in và phát 

hành 

 Cấp lại giấy phép hoạt động in  

 
2.001744.000.00.00.H50  X 

31 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không 

kinh doanh (địa phương)  

 

1.003868.000.00.00.H50  X 

32 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm (cấp địa phương)  

 

2.001594.000.00.00.H50  X 

33 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp giấy phép in gia công xuất bản 

phẩm cho nước ngoài  

 

2.001564.000.00.00.H50  X 

34 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất 

bản phẩm  

 

2.001584.000.00.00.H50  X 

35 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Chuyển nhượng máy photocopy màu, 

máy in có chức năng photocopy màu  

 

2.001732.000.00.00.H50  X 

36 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, 

máy in có chức năng photocopy màu  

 

2.001728.000.00.00.H50  X 

37 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động 

cơ sở in  

 

2.001737.000.00.00.H50  X 

38 
Xuất bản, in và phát 

hành 

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất 

bản phẩm  

 

1.003729.000.00.00.H50  X 

(Danh sách có 38 thủ tục hành chính) 
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