
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-VP 
V/v điều chỉnh mức thu phí thẩm định, 

lệ phí giải quyết TTHC. 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Bình  Thuận, ngày         tháng 8 năm 2022 

                                               

                                              Kính gửi: Trung tâm hành chính công tỉnh 

 

Thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT 

ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng 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; theo đó, 

Quyết định có sửa đổi “Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020” thành 

“Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021” tại phần căn cứ pháp lý quy 

định thủ tục hành chính của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 

1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020. 

Nay, Sở Thông tin và Truyền thông điều chỉnh mức thu Phí thẩm định, Lệ 

phí giải quyết TTHC theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của 

Bộ Tài chính kể từ ngày 01/8/2022, cụ thể: 

- Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất 

bản của thủ tục Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, mã TTHC 

1.003868: 

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút. 

- Lệ phí cấp phép của thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh, mã TTHC 1.003725: 50.000 đồng/hồ sơ. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh 

rà soát, cập nhật lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục thuế tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng TT-BC-XB; 

- Lưu: VT, VP, A. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Tự 
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