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Khánh Hòa, ngày 24 tháng 7 năm 2018 

 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bƣu chính công ích  
 

Thực hiện Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả 

kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 05 thủ tục 

hành chính thuộc các lĩnh vực: Xuất bản, Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, 

Bưu chính chuyển phát và Báo chí. (Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính và 

cước phí dịch vụ). 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý 

kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Nhà 

A1, Khu liên cơ số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (số điện thoại: 

0258. 3563531 hoặc địa chỉ email: vp.stttt@khanhhoa.gov.vn). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được biết và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở.  

Trân trọng./. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 

 

Số: 1330/TB-STTTT
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (VBĐT để báo cáo); 
- Các Sở, ban, ngành (VBĐT);
- UBND cấp huyện (VBĐT); 
- Phòng VH&TT cấp huyện (VBĐT);  
- Báo Khánh Hòa; 
- Đăng Trang thông tin điện tử của Sở, mục CCHC; 
- Lưu: VT, VP. 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

STT Tên thủ tục hành chính 

Bƣu điện 

tiếp nhận 

hồ sơ 

Bƣu điện 

nhận trả 

kết quả 

I. 
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình, thông tin 

điện tử 
  

1 
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
x x 

II. Lĩnh vực Xuất bản   

1 
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh 
 x 

III. Lĩnh vực Bƣu chính chuyển phát   

1 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính   x 

IV. Lĩnh vực Báo chí   

1 Cho phép họp báo (trong nước)  x 

2 

Cho phép thành lập và hoạt động của văn phòng 

đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước 

của các cơ quan báo chí 

 x 

 

 

 
 

NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƢU CHÍNH CÔNG ÍCH 

(Kèm theo công văn số 1330/TB-STTTT ngày 24/7/2018 
 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa) 
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