
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 02 năm 2017 

THÔNG BÁO 

Về việc giới thiệu danh sách dịch vụ công trực tuyến tại  

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

  

Ngày 14/6/2016, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết 

định số 3769/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Theo Quyết định này, Sở 

Thông tin và Truyền thông cung cấp 29 dịch vụ công (sau đây viết tắt là DVC), 

trong đó có 25 DVC trực tuyến (16 DVC mức 3, 09 DVC mức 4).  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

công dân trong việc thực hiện hồ sơ trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông 

giới thiệu chi tiết danh sách 25 DVC trực tuyến đang thực hiện tại Sở Thông tin 

và Truyền thông như sau: 

1. Danh sách 25 DVC trực tuyến của Sở Thông tin và Truyền thông 

Stt Tên DVC trực tuyến 
Mức 

trực tuyến 

I. 
LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH, THẨM TRA THIẾT KẾ CÁC DỰ 

ÁN, HOẠT ĐỘNG VỀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CNTT  
 

1 Thủ tục thẩm định đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 

ứng dụng CNTT sử dụng vốn NSNN nhưng không yêu cầu phải lập 

dự án. 

Mức 3 

2 Thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo đầu tư ứng 

dụng CNTT 

Mức 3 

II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN  

1 Thủ tục cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in Mức 3 

2 Thủ tục cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên 

mạng cho cơ quan, tổ chức thành phố Đà Nẵng 

Mức 4 

3 Thủ tục gia hạn/sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy phép thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp trên mạng 

Mức 4 

4 Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm 

Mức 3 

5 Thủ tục 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 

thành phố Đà Nẵng 

Mức 4 

 

6 Thủ tục chấp thuận việc 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 

tại Đà Nẵng 

Mức 3 
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Stt Tên DVC trực tuyến 
Mức 

trực tuyến 

7 Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Đà Nẵng 

phát hành thông cáo báo chí mà không tổ chức họp báo 

Mức 4 

8 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng 

photocopy màu 

Mức 4 

9 Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (không hoạt động in 

xuất bản phẩm) 

Mức 3 

10 Thủ tục đăng ký đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các cơ quan 

báo chí thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà 

Nẵng  

Mức 3 

11 Thủ tục chấp thuận họp báo tại thành phố Đà Nẵng  Mức 4 

12 Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh  Mức 3 

13 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức 4 

14 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in  Mức 3 

15 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu, máy in 

có chức năng photocopy màu  

Mức 3 

16 Thủ tục chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển 

chi nhánh thành văn phòng đại diện của các cơ quan báo chí thuộc 

Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng 

Mức 3 

17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước 

ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) 

Mức 4 

18 Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức 4 

III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG  

1 Thủ tục cấp giấy phép bưu chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Mức 3 

2 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức 3 

3 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di 

động loại 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Mức 3 

4 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di 

động loại 2 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Mức 3 

5 Thủ tục xác nhận quy hoạch viễn thông đối với trạm phát sóng viễn 

thông theo mẫu đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt 

Mức 3 

2. Các DVC trực tuyến trên đang được cung cấp trên Hệ thống thông tin 

chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: 

http://www.egov.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ: http://tttt.danang.gov.vn (chọn chuyên mục “Dịch 

vụ công trực tuyến” ); đồng thời được hướng dẫn sử dụng qua Tổng 

đài Thông tin dịch vụ công (điện thoại: (0236) 1022). 

http://www.egov.danang.gov.vn/
http://tttt.danang.gov.vn/
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3. Văn bản Hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến (Hướng dẫn số 739/HD-

STTTT ngày 01/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông) được đăng tải tại 

Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

http://tttt.danang.gov.vn (chuyên mục “Thông báo”). 

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

hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, điện 

thoại (0236) 3881 888 (bấm số máy lẻ: 423), (0236) 3840 124 hoặc Tổng đài 

Thông tin dịch vụ công (điện thoại: (0236) 1022). 

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

công dân được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND quận, huyện, xã, phường; 

- Các tổ chức Đảng, Đoàn thể; 

- Các doanh nghiệp ngành TT&TT; 

- Tổ chức, công dân; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- BBT Website Sở, Tạp chí ICT (t/báo); 

- Lãnh đạo Sở (để b/cáo); 

- Trung tâm TT DVC (biết, hướng dẫn); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

http://tttt.danang.gov.vn/
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