
Mẫu 01/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN BẢN TIN;  

PHÁT HÀNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Kính gửi: ................................................ 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo 

chí: 

Địa chỉ:   

Điện thoại:                Fax: 

Website:        Email: 

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:   Cấp ngày:  

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):   

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là ngƣời chịu trách 

nhiệm xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí: 

Họ và tên:        

Quốc tịch:  

Chức danh:  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  

Nơi cấp:  

Địa chỉ liên lạc: 

3. Tên (trích yếu) bản tin; thông cáo báo chí:  

4. Địa điểm xuất bản bản tin: 

Địa chỉ:   

Điện thoại:      Fax:  

5. Mục đích thông tin:  



6. Nội dung thông tin:  

7. Đối tƣợng phục vụ:  

8. Phạm vi phát hành:  

9. Thể thức xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí:  

- Kỳ hạn xuất bản:  

- Khuôn khổ:  

- Số trang:  

- Số lượng:  

- Ngôn ngữ thể hiện:  

10. Nơi in:  

11. Phƣơng thức phát hành (qua bƣu điện, tự phát hành):  

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 02/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ / THÔNG BÁO HỌP BÁO 

 

Kính gửi: ................................................ 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị/thông báo họp báo: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:       Fax:  

Website:       Email:  

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:   Cấp ngày:  

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):  

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là ngƣời chịu trách 

nhiệm họp báo: 

Họ và tên:        

Quốc tịch:  

Chức danh:  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  

Nơi cấp:  

Địa chỉ liên lạc: 

3. Tên cơ quan chủ quản đón đoàn khách nƣớc ngoài đề nghị/thông báo 

họp báo: 

4. Nội dung họp báo:  

5. Mục đích họp báo:  

6. Ngày, giờ họp báo:  

7. Địa điểm họp báo:  

 



8. Thành phần tham dự họp báo:  

9. Tên, chức danh ngƣời chủ trì họp báo:  

10. Các hoạt động bên lề (trƣng bày tài liệu, hiện vật, phát tài liệu, phát 

quà…) nếu có: 

 

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

 

  Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 03/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN TÀI LIỆU, TỜ RƠI, TỜ GẤP, 

BẢN ĐỒ, LỊCH, TRANH, ẢNH 

Kính gửi: ......................................................... 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch,  

tranh, ảnh: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:      Fax:  

Website:      Email:  

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:    Cấp ngày: 

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):  

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là ngƣời chịu trách 

nhiệm xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh: 

Họ và tên:        

Quốc tịch:  

Chức danh:  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  

Nơi cấp:  

3. Tên (trích yếu),  tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh:  

4. Mục đích thông tin:  

5. Nội dung thông tin:  

6. Đối tƣợng phục vụ:  

7. Phạm vi phát hành:  

 



8. Thể thức xuất bản:  

- Kỳ hạn xuất bản, phát hành:  

- Khuôn khổ:  

- Số trang:  

- Số lượng:  

- Ngôn ngữ thể hiện:  

9. Nơi in:  

10. Phƣơng thức phát hành:  

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 04/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XUẤT BẢN BĂNG ÂM THANH, ĐĨA ÂM THANH,  

BĂNG HÌNH, ĐĨA HÌNH, ẤN PHẨM THÔNG TIN KHÁC 

 

Kính gửi: ......................................................... 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh,  

băng hình, đĩa hình, ấn phẩm thông tin khác: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:       Fax:  

Website:       Email:  

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:   Cấp ngày:  

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):  

Có chức năng xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, ấn 

phẩm thông tin khác do cơ quan chủ quản quy định? 

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là ngƣời chịu trách 

nhiệm xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, ấn 

phẩm thông tin khác: 

Họ và tên:         

Quốc tịch:  

Chức danh:  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  

Nơi cấp:  

3. Tên chƣơng trình: 

4. Tên tác phẩm, tác giả (nếu chƣơng trình có nhiều tác phẩm phải ghi rõ 

thứ tự tác phẩm: 



5. Địa chỉ của tác giả vào thời điểm xin phép: 

6. Tóm tắt nội dung chƣơng trình, ngôn ngữ thể hiện: 

7. Tên ngƣời biên tập:  

8. Loại hình thực hiện (ghi rõ loại hình: băng catset, băng video, đĩa CD, 

VCD, DVD, CD-ROM, loại hình khác) 

9. Mục đích xuất bản:  

10. Đối tƣợng phục vụ:  

11. Phạm vi phát hành:  

12. Nơi sản xuất:  

13. Phƣơng thức phát hành:  

 

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

  

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 05/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TIN, BÀI, PHÁT BIỂU  

TRÊN PHƢƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA VIỆT NAM 

 

Kính gửi: ......................................................... 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:       Fax: 

Website:       Email:  

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:   Cấp ngày: 

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):  

2. Mục đích thông tin:  

3. Nội dung tin, bài, phát biểu:  

4. Ngày, giờ dự kiến đăng, phát tin, bài, phát biểu: 

5. Cơ quan báo chí dự kiến đăng, phát sóng: 

6. Tên, chức danh ngƣời phát biểu hoặc ngƣời viết: 

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 



Mẫu 06/BTTTT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số……/2014/BTTTT ngày…./…./2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

 

 

                        ………, ngày … tháng … năm 20…    

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRƢNG BÀY TRANH, ẢNH VÀ  

CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ  

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƢỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

 

Kính gửi: ......................................................... 

 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị trƣng bày tranh, ảnh và các hình thức 

thông tin khác: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:       Fax:  

Website:       Email: 

Đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo: 

Giấy phép/Quyết định thành lập số:   Cấp ngày:  

Cơ quan cấp giấy phép:  

Số đăng ký kinh doanh (nếu có):  

2. Ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức là ngƣời chịu trách 

nhiệm trƣng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác: 

Họ và tên:        

Quốc tịch:  

Chức danh:  

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  

Nơi cấp:  

3. Nội dung tin, tranh, ảnh trƣng bày (ghi cụ thể kích thƣớc):  

4. Hình thức trƣng bày:  

5. Mục đích trƣng bày:  

 

 



6. Địa điểm trƣng bày:  

 

 

Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt 

Nam. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của cơ quan, tổ chức  

(Ký tên, đóng dấu) 
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