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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ  
TRUYỀN THÔNG ________ 

Số: 33/2011/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 

 

THÔNG TƯ 
Quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, 

Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử 
 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí;  

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động 
báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử như sau: 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết việc cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức được cấp Giấy phép hoạt động báo 
chí điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí; các báo, tạp chí điện tử và các 
cơ quan chủ quản báo chí (sau đây gọi tắt là cơ quan chủ quản) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Báo chí điện tử là bao gồm báo, tạp chí điện tử được thực hiện trên mạng 
thông tin máy tính. 

2. Chuyên trang báo chí điện tử là trang thông tin điện tử thuộc báo, tạp chí 
điện tử có nội dung mang tính chuyên biệt phù hợp với tôn chỉ mục đích của báo, 
tạp chí điện tử đã được cấp phép. 

3. Trang chủ là trang thông tin điện tử hiển thị đầu tiên trên màn hình có tên 
miền được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép 

1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí 
điện tử, Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử theo quy 
định pháp luật và theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp 
Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử theo quy định của pháp luật và quy định tại 
Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực của giấy phép 

1. Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày 
cấp giấy phép. 

2. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép chuyên trang báo chí điện chí tử được quy 
định trong từng giấy phép, nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
hoạt động báo chí điện tử đã được cấp. 

3. Sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, 
Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử có hiệu lực, nếu tổ chức được cấp phép 
không hoạt động theo nội dung quy định trong giấy phép thì giấy phép được cấp 
không còn giá trị.  

 
Chương II 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 
 

Điều 6. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử 

1. Phải phù hợp với quy hoạch báo chí đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. 

2. Điều kiện về nhân sự: 

a) Có người đủ các điều kiện sau đây để bổ nhiệm tổng biên tập, phó tổng biên 
tập cơ quan báo chí điện tử: 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; 

Có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên; 

Đã qua lớp đào tạo về nghiệp vụ quản lý báo chí được Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp chứng chỉ;  
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Có Thẻ nhà báo đang còn hiệu lực do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; 

Không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. 

b) Có đủ nhân sự dự kiến để hình thành lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn 
và có đủ đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã được cấp Thẻ nhà báo bảo đảm cho 
hoạt động của báo, tạp chí điện tử.  

c) Trường hợp cơ quan báo chí điện tử sử dụng ngôn ngữ nước ngoài hoặc 
tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam để thể hiện nội dung thông tin, phải có đủ phóng 
viên, biên tập viên thành thạo về ngôn ngữ đó để đảm bảo việc xuất bản và phải có 
lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc người được lãnh đạo ủy quyền chịu trách nhiệm về 
nội dung có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đó. 

3. Xác định rõ tên gọi của báo chí điện tử dự kiến đề nghị cấp giấy phép; tôn 
chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí điện tử. 

4. Phải sử dụng ít nhất một tên miền.vn còn thời hạn sử dụng tối thiểu 6 tháng 
tại thời điểm xin cấp phép. 

5. Xây dựng quy trình quản lý phù hợp với mô hình hoạt động báo chí điện tử.  

6. Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, kỹ thuật theo hồ sơ đề 
nghị cấp phép, bao gồm: 

a) Có trụ sở ổn định bảo đảm hoạt động của báo chí điện tử; 

b) Có đủ trang thiết bị, nhân sự, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin cho hoạt động của báo chí điện tử; 

 c) Có đủ điều kiện tài chính bảo đảm mục tiêu hoạt động theo tôn chỉ, mục đích. 

7. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí điện tử và phù hợp với quy hoạch 
phát triển báo chí của địa phương đối với các tổ chức đứng tên đề nghị cấp phép 
thành lập báo chí điện tử của địa phương. 

8. Đối với các tổ chức tôn giáo, Viện nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên 
ngành đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử và những trường hợp đặc biệt 
khác sẽ do Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định. 

Điều 7. Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử 

1. Cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử gửi hai (02) 
bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình 
và thông tin điện tử). Hồ sơ gồm có:  

a) Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1);  

Trường hợp cơ quan chủ quản không phải là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương thì phải có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 
51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo 
chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.  
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b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đề nghị cấp 
phép hoạt động báo chí điện tử. 

c) Đề án hoạt động báo chí điện tử của cơ quan chủ quản phê duyệt, trong đó 
nêu rõ: 

- Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý; 

- Chứng minh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này;  

- Tên gọi, các tên miền, logo (nếu có) của cơ quan báo chí điện tử; 

- Kết cấu và nội dung thông tin: các chuyên trang, chuyên mục (tôn chỉ mục 
đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính); 

- Giao diện, hình thức báo chí điện tử. Trang chủ của báo, tạp chí điện tử phải 
hiển thị các thông tin: Tên báo chí điện tử; Tên cơ quan chủ quản; Số giấy phép, 
ngày cấp; Địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, email; Họ và tên Tổng biên tập. Đối 
với trang chủ của chuyên trang báo chí điện tử phải có thêm tên chuyên trang; 

- Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí; 

- Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung. 

d) Dự kiến danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử, 
trưởng các phòng ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ kỹ 
thuật của cơ quan báo chí điện tử (Mẫu số 2). 

đ) Sơ yếu lý lịch lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử (tổng biên tập, phó tổng biên 
tập) (Mẫu số 3). 

e) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều 
kiện về trụ sở, trang thiết bị, nhân sự và các điều kiện khác theo quy định theo 
phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
đối với các tổ chức đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử ở địa phương. 

g) Bản in mầu giao diện trang chủ báo chí điện tử, trang chủ chuyên trang của 
báo chí điện tử. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp 
phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 5). Trường hợp không cấp phép thì trong 
thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông 
tin và Truyền thông có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử  

1. Cơ quan báo chí điện tử muốn thay đổi các nội dung ghi trong Giấy phép hoạt 
động báo chí điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 51/2002/NĐ-
CP gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép về Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử).  

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung: tên cơ quan báo chí điện tử, 
tên cơ quan chủ quản, tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, gồm có: 
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a) Văn bản của cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí điện tử nêu rõ lý do và 
nội dung đề nghị thay đổi. 

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

c) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều 
kiện hoạt động theo nội dung đề nghị thay đổi theo phân công của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các cơ quan báo chí điện 
tử ở địa phương. 

3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung: giao diện trang chủ, trụ sở 
chính, tên miền gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí điện tử; 

b) Mẫu giao diện trang chủ dự kiến thay đổi (đối với trường hợp cơ quan báo 
chí điện tử đề nghị thay đổi cách trình bày giao diện trang chủ); 

c) Các tên miền đề nghị thay đổi (đối với trường hợp cơ quan báo chí điện tử 
đề nghị thay đổi, bổ sung tên miền). 

4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc cấp Giấy phép 
sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 6). Trường hợp không cấp phép, Bộ Thông tin và 
Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Trường hợp thay đổi lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử thực hiện theo quy 
định của pháp luật về báo chí.  

Điều 9. Cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử 

1. Trước khi Giấy phép hoạt động báo chí điện tử hết hiệu lực chín mươi (90) 
ngày, nếu cơ quan báo chí muốn tiếp tục hoạt động báo chí điện tử thì cơ quan chủ 
quản phải làm thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép.  

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động báo chí điện tử gồm: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản; 

b) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ 
điều kiện tiếp tục hoạt động báo chí điện tử theo phân công của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các cơ quan báo 
chí ở địa phương; 

c) Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí điện tử và các văn bản sửa đổi, bổ sung 
giấy phép của cơ quan báo chí điện tử đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; 

d) Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử (Mẫu số 1); 

đ) Danh sách tổng hợp nhân sự: Lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các phòng 
ban chuyên môn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan báo 
chí điện tử (Mẫu số 2); 

e) Báo cáo đánh giá hoạt động của báo chí điện tử. 
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3. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ 
thống bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý phát thanh, truyền 
hình và thông tin điện tử). 

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xét cấp lại Giấy phép 
hoạt động báo chí điện tử. Trường hợp không cấp lại giấy phép, Bộ Thông tin và 
Truyền thông trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 10. Cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử 

1. Cơ quan báo chí điện tử muốn bổ sung chuyên trang báo chí điện tử không 
nằm trong quy định của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử phải làm thủ tục đề 
nghị cấp phép theo quy định. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;  

b) Tờ khai đề nghị cấp phép chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 4);  

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; 

d) Đề án xây dựng chuyên trang báo chí điện tử nêu rõ: 

Sự cần thiết, mục đích và cơ sở pháp lý; 

Tên gọi, các tên miền riêng (nếu có) của chuyên trang;  

Tôn chỉ mục đích, ngôn ngữ thể hiện, các nội dung chính, các chuyên mục; 

Các thông tin tiện ích, thông tin thu phí; 

Tổ chức thực hiện, quy trình xuất bản và quản lý nội dung; 

đ) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận có đủ điều 
kiện hoạt động chuyên trang (đối với các cơ quan báo chí điện tử thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương). 

e) Bản in mầu giao diện trang chủ của chuyên trang. 

g) Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng tên miền (đối với trường hợp chuyên 
trang có tên miền riêng). 

2. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ 
thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản 
lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tiến hành xem xét, cấp Giấy phép 
chuyên trang báo chí điện tử (Mẫu số 7). Trường hợp không cấp phép, Cục Quản lý 
phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử 

1. Khi thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang 
báo chí điện tử đã cấp, cơ quan báo chí điện tử phải thực hiện thủ tục đề nghị sửa 
đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. 
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Hồ sơ gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí điện tử nêu rõ nội dung đề nghị sửa 
đổi, bổ sung; 

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép 
chuyên trang báo chí điện tử đã được cấp; 

c) Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông địa phương xác nhận đủ điều 
kiện hoạt động theo nội dung thay đổi (đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương). 

2. Hồ sơ lập thành một (01) bộ là bản chính nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ 
thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 

Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Quản 
lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ 
sung (Mẫu số 8). Trường hợp không cấp giấy phép, Cục Quản lý phát thanh, 
truyền hình và thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 12. Cấp lại Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử 

1. Chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử hết 
hiệu lực, nếu muốn tiếp tục hoạt động, cơ quan báo chí điện tử phải làm thủ tục đề 
nghị cấp lại giấy phép. 

2. Thủ tục cấp lại giấy phép thực hiện như cấp mới.  

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 
Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp lại giấy phép. 
Trường hợp không cấp lại giấy phép, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 13. Ban hành biểu mẫu 

Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu sau: 

1. Mẫu số 1: Tờ khai đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử. 

2. Mẫu số 2: Danh sách tổng hợp nhân sự của cơ quan báo chí điện tử  

3. Mẫu số 3: Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là lãnh đạo cơ quan báo chí điện tử 

4. Mẫu số 4: Tờ khai đề nghị cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. 

5. Mẫu số 5: Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

6. Mẫu số 6: Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

7. Mẫu số 7: Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. 

8. Mẫu số 8: Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. 
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Điều 14. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

2. Cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí điện tử có trách nhiệm thực hiện đúng 
các quy định của pháp luật về báo chí và các quy định trong Giấy phép hoạt động 
báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp 
thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Bắc Son 
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Mẫu số 1 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN ___________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 

1. Tên cơ quan chủ quản đề nghị cấp phép hoạt động báo chí điện tử:  

2. Tên báo chí điện tử (nêu rõ tên gọi cụ thể báo chí điện tử hoặc tạp chí điện tử): 

3. Tôn chỉ, mục đích, nội dung thông tin của báo chí điện tử: 

4. Đối tượng phục vụ: 

5. Trang chủ: 

- Ngôn ngữ thể hiện: 

- Tên các chuyên mục: 

- Các thông tin tiện ích: 

- Các thông tin thu phí: 

6. Các chuyên trang: 

- Nội dung chủ yếu: 

- Ngôn ngữ thể hiện: 

- Các chuyên mục: 

- Các thông tin tiện ích: 

- Các thông tin thu phí: 

7. Nguồn tin:  

8. Số trang chủ: 

9. Định kỳ cập nhật thông tin: 

10. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối internet: 

11. IP máy chủ lưu giữ thông tin: 

12. Trụ sở:  

Điện thoại:  Fax:  

Email:  

13. Các tên miền: 

- Tên miền trang chủ: 

- Tên miền chuyên trang (nếu có):  
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14. Tổ chức nhân sự (hiện có hoặc dự kiến): 

- Tổng biên chế: 

- Số lượng biên tập viên, phóng viên: 

- Tổng biên tập: 

- Phó tổng biên tập: 

15. Kinh phí hoạt động: 

- Tổng kinh phí được cấp ban đầu: 

- Nơi cấp: 

Cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Báo chí; các quy định pháp luật liên quan và những quy định ghi trong 
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

 
Nơi nhận:  

- Bộ TTTT; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Tên cơ quan chủ quản: Mẫu số 2 
Tên cơ quan báo chí: 

……, ngày….. tháng….. năm 2011 

DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÂN SỰ CỦA CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ  

I. LÃNH ĐẠO BÁO VÀ PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG, BAN NGHIỆP VỤ  
 

Trình độ 

Chính trị Ngoại ngữ Văn 
hóa 

Chuyên môn 
nghiệp vụ  
kỹ thuật 

Điện thoại  
liên lạc 

TT Họ và tên Chức 
vụ 

Năm 
sinh 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Trình 
độ 

Hình 
thức đào 

tạo 

Trình 
độ 

Hình 
thức đào 

tạo 
 Trình 

độ 

Hình 
thức 

đào tạo 

Năm 
vào 

ngành 
báo chí ĐT 

phòng 
làm việc 

ĐT di 
động 

                
                
                

 
II. ĐỘI NGŨ PHÓNG VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT 
 

Trình độ chuyên môn 

Trên ĐH Đại học Dưới ĐH 
Trình độ chính trị 

Trình độ 
Ngoại ngữ 

Hình thức đào tạo TT 
Họ và 

tên 

Chức  

danh  

(PV,  

BTV, CNV, 

Cán bộ KT) 

Nam Nữ 
Năm 
sinh 

Biên 
chế 

Hợp 
đồng Báo 

chí 

Chuyên 
ngành 
khác 

Báo 
chí 

Chuyên 
ngành 
khác CQ TC 

Hình thức 
khác 

Báo 
chí 

Chuyên 
ngành 
khác 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 

Trung 
cấp 

Sơ  

cấp 
Đại 
học 

Chứng 
chỉ 

Đảng 
viên 

Đoàn 
viên 

                         
                         
Tổng 

số                         

 

 Thủ trưởng cơ quan báo chí  Thủ trưởng cơ quan chủ quản 
 (Ký tên, đóng dấu)   (Ký tên, đóng dấu)  
 
Chú thích từ viết tắt: PV: phóng viên; BTV: biên tập viên; CNV; Công nhân viên; KT: kỹ thuật; CQ: chính quy; TC: tại chức. 
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Mẫu số 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

 
 

 
 

Ảnh 3x4 
 
 

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 
- Tên cơ quan báo chí điện tử dự kiến: ................................................................ 

- Họ và tên khai sinh (chữ in):................................ Nam, nữ ............................... 

+ Họ và tên thường dùng: ..................................................................................... 

+ Các bút danh: ..................................................................................................... 

- Chức vụ dự kiến:................................................................................................. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... 

- Quê quán: ........................................................................................................... 

- Nơi ở hiện nay: .................................................................................................. 

- Thành phần: Gia đình........................ bản thân .................................................. 

- Dân tộc:....................................... Quốc tịch....................................................... 

- Tôn giáo: ............................................................................................................. 

- Đảng viên, Đoàn viên: ....................................................................................... 

- Trình độ: 

+ Văn hóa: ............................................................................................................. 

+ Chuyên môn (Trên đại học, Đại học) ............................................................... 

Trường học:........................................................................................................... 

Ngành học: ............................................................................................................ 

Hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, đào tạo từ xa...): .................................... 

Năm tốt nghiệp:..................................................................................................... 

+ Chính trị (cao cấp, cử nhân, trung cấp, sơ cấp): .............................................. 

+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C): .................................................. 

+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí:............................................. 

- Ngày và nơi vào ngành báo chí: ........................................................................ 

- Chức danh báo chí hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ) ................. 

............................................................................................................................... 
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- Chức danh báo chí được đề nghị bổ nhiệm: ...................................................... 

............................................................................................................................... 

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

(ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ 
thuật...) 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu) 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở cơ quan báo chí nào) 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

(Hình thức cao nhất) 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

V. LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách 
nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật. 

 
 

Xác nhận của cơ quan chủ quản 
Ngày... tháng... năm... 

 
Thủ trưởng cơ quan chủ quản 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ngày... tháng... năm...  
Người khai ký tên 
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Mẫu số 4 
 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
CƠ QUAN BÁO CHÍ 

ĐIỆN TỬ _______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  
CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 
1. Tên cơ quan báo chí điện tử đề nghị cấp phép chuyên trang:  
- Trụ sở:  
- Điện thoại:  Fax:  
- Email:  
2. Tên chuyên trang: 
3. Mục đích, nội dung thông tin của chuyên trang: 
4. Đối tượng phục vụ: 
5. Thể thức chuyên trang 
- Ngôn ngữ thể hiện: 
- Tên các chuyên mục: 
- Các thông tin tiện ích: 
- Các thông tin thu phí: 
6. Nguồn tin:  
7. Tần số cập nhật thông tin: 
8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối internet: 
9. IP máy chủ lưu giữ thông tin: 
10. Tên miền (nếu có): 
11. Tổ chức nhân sự (hiện có hoặc dự kiến) thực hiện chuyên trang: 
- Lãnh đạo báo phụ trách chuyên trang: 
- Tổng số nhân sự thực hiện chuyên trang: 
- Số lượng phóng viên, biên tập viên thực hiện chuyên trang: 
Cam đoan thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Báo chí; các quy định của pháp luật liên quan và những quy định ghi 
trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử. 

 
Nơi nhận:  

- Cục QL PTTH&TTĐT; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 5 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ  
TRUYỀN THÔNG ________ 

 
Số:..../GP-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

 
Hà Nội, ngày..... tháng..... năm.... 

 
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số..... ngày.... tháng.... năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; giấy phép 
chuyên trang báo chí điện tử; 

Theo đề nghị của cơ quan chủ quản tại Văn bản số... ngày... tháng... năm... về 
việc cấp phép (báo, tạp chí điện tử) và văn bản thỏa thuận của Ban Tuyên giáo 
Trung ương tại Công văn số... ngày... tháng... năm...; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin 
điện tử, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ THEO NHỮNG QUY 
ĐỊNH SAU: 

 

1. Tên cơ quan chủ quản: 

- Địa chỉ: ............................................................................................................... 

- Điện thoại:........................................ Fax: .......................................................... 



68 CÔNG BÁO/Số 591 + 592/Ngày 19-11-2011

 

2. Tên cơ quan báo/tạp chí điện tử:................................................................... 

3. Tôn chỉ, mục đích:........................................................................................... 

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................... 

5. Phạm vi phát hành:......................................................................................... 

6. Thể thức: .......................................................................................................... 

Trang chủ: 

- Ngôn ngữ thể hiện: ............................................................................................ 

- Tên miền: ............................................................................................................ 

Các chuyên trang (nếu có): 

- Tên chuyên trang: ............................................................................................... 

- Ngôn ngữ thể hiện: ............................................................................................. 

- Tên miền phụ (nếu có):....................................................................................... 

7. Công ty cung cấp dịch vụ kết nối Internet: .................................................. 

8. Trụ sở tòa soạn: 

- Địa chỉ: ............................................................................................................... 

- Điện thoại:.......................................... Fax: ........................................................ 

- Email:.................................................................................................................. 

9. Lãnh đạo cơ quan báo chí: 

- Tổng Biên tập: .................................................................................................... 

- Phó Tổng Biên tập: ............................................................................................. 

10. Giấy phép hoạt động báo chí điện tử có hiệu lực trong mười (10) năm kể từ 
ngày ký. 

11. Cơ quan báo chí điện tử, cơ quan chủ quản phải thực hiện đúng các quy 
định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các 
văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo 
chí điện tử./. 

 
Nơi nhận: 
- Cơ quan chủ quản; 
- Cơ quan báo chí điện tử; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Hội Nhà báo; 
- Bộ Công an; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT, PTTH&TTĐT, (...) 

BỘ TRƯỞNG 
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Mẫu số 6 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ  
TRUYỀN THÔNG ________ 

 
Số:……..../GP-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

 
Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2011 

 
GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số.... ngày.... tháng.... năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; Giấy phép 
chuyên trang báo chí điện tử; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số....... ngày..... tháng..... năm 20... 
của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho báo/tạp chí điện tử.....; 

Theo đề nghị tại Văn bản số ngày..... tháng..... năm... của cơ quan chủ quản; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin 
điện tử, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP HOẠT 
ĐỘNG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ THEO CÁC NỘI DUNG SAU: 

 
1. Tên cơ quan chủ quản: 
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- Địa chỉ: ...............................................................................................................  

- Điện thoại:................................ Fax: .................................................................  

2. Tên cơ quan báo chí điện tử: ........................................................................  

- Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số:...... ngày..... tháng..... năm... 

- Địa chỉ: ...............................................................................................................  

- Điện thoại:.............................. Fax: ...................................................................  

- Email:................................... Website: ..............................................................  

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ............................................................................  

4. Cơ quan báo chí được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung từ ngày...... 
tháng..... năm 20... 

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử đã cấp vẫn giữ 
nguyên giá trị pháp lý. 

5. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy 
định của Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các 
văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí 
điện tử và Giấy phép này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Cơ quan chủ quản; 
- Cơ quan báo chí điện tử; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Hội Nhà báo Việt Nam; 
- Bộ Công an; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT, ( ) 

BỘ TRƯỞNG 
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Mẫu số 7 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  ___________ 

Số:..../GP-PTTH&TTĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2011 

 
GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH  

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số..... ngày.... tháng..... năm 2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; giấy 
phép chuyên trang báo chí điện tử; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số.... do Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp ngày.... tháng.... năm... 

Theo đề nghị tại Văn bản số... ngày.... tháng... năm 20... của.....; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin điện tử, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ  
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU: 

1. Tên cơ quan báo chí điện tử: ......................................................................... 

- Địa chỉ: ............................................................................................................... 

- Điện thoại:.............................. Fax: .................................................................... 
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2. Tên chuyên trang báo chí điện tử:................................................................. 

3. Mục đích và nội dung của chuyên trang: .................................................... 

4. Đối tượng phục vụ: ........................................................................................ 

5. Phạm vi phát hành chủ yếu: ......................................................................... 

6. Ngôn ngữ thể hiện: ......................................................................................... 

7. Tên miền: ........................................................................................................ 

8. Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử có hiệu lực từ ngày... đến hết ngày... 

9. Cơ quan báo chí điện tử, cơ quan chủ quản phải thực hiện đúng các quy định 
của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản 
pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử 
và Giấy phép này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Cơ quan được cấp phép; 
- Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- Hội Nhà báo; 
- Bộ Công an; 
- Lãnh đạo Bộ phụ trách báo chí; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT, TTĐT, (...) 

CỤC TRƯỞNG 
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Mẫu số 8 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  ___________ 

Số:..../GP-PTTH&TTĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2011 

 

 

GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG  

BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH  
VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí; 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số..... ngày.... tháng.... năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; giấy phép 
chuyên trang báo chí điện tử;  

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số.... do Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp ngày.... tháng.... năm....;  

Căn cứ Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử số.... do Cục Quản lý phát 
thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày.... tháng... năm...; 

Theo đề nghị tại Văn bản số... ngày.... tháng... năm... của.....; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin điện tử,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHỮNG QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP CHUYÊN 
TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ THEO CÁC NỘI DUNG SAU: 

 
1. Tên cơ quan báo chí điện tử: .........................................................................  

- Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số:...... ngày..... tháng..... năm 20... 

- Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử số:...... ngày..... tháng..... năm 20... 

- Địa chỉ: ...............................................................................................................  

- Điện thoại:.............................. Fax: ....................................................................  

- Email:..................................................................................................................  

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung: .............................................................................  

3. Cơ quan báo chí điện tử được phép thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung từ 
ngày...... tháng..... năm 20... 

Các quy định khác của Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên 
trang báo chí điện tử đã cấp vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. 

4. Cơ quan báo chí điện tử, cơ quan chủ quản phải thực hiện đúng các quy định 
của Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản 
pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, 
Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử và Giấy phép này./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Cơ quan được cấp phép; 
- Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- Hội Nhà báo; 
- Bộ Công an; 
- Lãnh đạo Bộ phụ trách báo chí; 
- Sở TTTT địa phương; 
- Lưu: VT, TTĐT, (...) 

CỤC TRƯỞNG 

 


