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     Đắk Nông, ngày     tháng 3 năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 

V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát 

thanh, truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; 

thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ Quyết định số 2264/QĐ-BTTTT ngày 07/12/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng, 

quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi 

chức năng, quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai, rà soát các danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử; lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực xuất 

bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và 

Truyền thông.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quyết định công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung các lĩnh vực nêu trên (Có dự thảo 

Quyết định và danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

phê duyệt./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TTBCXB; 

- Lưu: VT, VP(T).                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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