2. Th tc sa i, b sung giy chng nhn iu kin hot ng im cung cp
dch v trò chi in t công cng
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: Công dân, t chc hoàn thin h s theo hng dn;
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu tip nhn h s (yêu cu b sung, hoàn thin nu h s cha y );
+ Bc 3: Công chc chuyên môn thm tra h s theo quy nh và tng hp trình lãnh o Phòng Vn hóa và
Thông tin x lý, tham mu UBND qun, huyn xem xét cp giy chng nhn
+ Bc 4: B phn tip nhn và tr kt qu nhn kt qu t phòng chuyên môn và tr cho công dân, t chc.
- Cách thc thc hin:
H s np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn
- Thành phn h s:
+ n ngh sa i, b sung ni dung giy chng nhn theo Mu s 03a/N hoc Mu s 03b/N
+ Bn sao có chng thc giy chng nhn iu kin hot ng im cung cp dch v trò chi in t công cng ang còn hiu
lc;
+ Các tài liu có liên quan n các thông tin thay i (nu có).
- S lng h s:01 b
- Thi hn gii quyt: 05 ngày
- i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân và t chc
- C quan thc hin th tc hành chính: Phong Vn hóa và Thông tin
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy chng nhn hoc vn bn t chi trong trng hp không iu kin cp Giy
chng nhn
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai:
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Trong thi hn hiu lc ca giy chng nhn iu kin hot ng im
cung cp dch v trò chi in t công cng
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Ngh nh s 72/2013/N-CP ngày 15 tháng 07 nm 2013 ca Chính ph v qun lý, cung cp, s dng dch v
Internet và thông tin trên mng;
+ Thông t 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 ca B Thông tin và Truyn thông quy nh v qun lý im
truy nhp Internet công cng và im cung cp dch v trò chi in t công cng

+ Quyt nh s 27/2014/Q-UBND ngày 04 tháng 9 nm 2014 ca UBND thành ph à Nng quy nh v qun
lý, cung cp, s dng dch v truy cp Internet và trò chi in t công cng trên a bàn thành ph à Nng

