Theo ó, Thông t 41 có mt s quy nh mi v “Thm quyn cp giy phép”.
Hin nay, theo quy nh hin hành ti Thông t 48/2016/TT-BTTTT, B trng B Thông tin và Truyn thông:
Cp giy phép hot ng báo in và báo in t; Cp giy phép xut bn thêm n phm theo quy nh ca pháp lut.
Tuy nhiên, Thông t 41 quy nh nh sau: B trng B Thông tin và Truyn thông cp:
a) Giy phép hot ng báo in;
b) Giy phép hot ng tp chí in;
c) Giy phép xut bn thêm n phm báo chí;
d) Giy phép sa i, b sung nhng quy nh ghi trong giy phép hot ng báo in/hot ng tp chí in/xut bn thêm
n phm báo chí;
) Giy phép hot ng báo in t;
e) Giy phép hot ng tp chí in t;
g) Giy phép sa i, b sung nhng quy nh ghi trong giy phép hot ng báo in t/tp chí in t;
h) Giy phép hot ng báo in và báo in t;
i) Giy phép hot ng tp chí in và tp chí in t;
k) Giy phép sa i, b sung nhng quy nh ghi trong giy phép hot ng báo in và báo in t/tp chí in và tp chí
in t.
Nh vy, thm quyn cp Giy phép ca B trng B Thông tin và Truyn thông c m rng rt nhiu so vi quy nh hin
nay.
Bên cnh ó, Thông t 41 cng quy nh Cc trng Cc Báo chí cp: Giy phép xut bn ph trng; Giy phép m
chuyên trang ca báo in t/tp chí in t; Giy phép sa i, b sung nhng quy nh ghi trong giy phép xut bn ph
trng/m chuyên trang ca báo in t/m chuyên trang ca tp chí in t; Giy phép xut bn bn tin cho các c
quan, t chc ca trung ng, c quan i din nc ngoài, t chc nc ngoài ti Vit Nam; Giy phép xut bn c san.
y ban nhân dân cp tnh hoc ngi ng u c quan chuyên môn cp tnh c giao quyn cp giy phép xut bn bn
tin cho các c quan, t chc tnh, thành ph trc thuc trung ng.
V tip nhn, kim tra h s: Trong thi hn 15 ngày k t ngày nhn c h s ngh, c quan cp giy phép kim tra tính
hp l ca h s. Trng hp h s cha hp l, c quan cp giy phép có vn bn thông báo cho c quan, t chc np h s v
vic b sung, hoàn thin h s.
Thi gian xem xét vic cp giy phép c tính k t ngày c quan cp giy phép nhn h s hp l ca c quan, t chc
ngh cp giy phép.
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 15/02/2021.
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