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Số:
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Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều
của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012
của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài,
cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của
Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan
đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây viết tắt là
Nghị định số 88/2012/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định
chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐCP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo
chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước
ngoài tại Việt Nam như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục và ban hành các loại biểu
mẫu văn bản liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại
diện nước ngoài tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ
quan, tổ chức nước ngoài).
2. Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm các đơn vị, tổ chức thuộc
Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và cơ quan, tổ
chức nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Cơ quan đại diện nước ngoài là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ
quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ
quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở
Việt Nam.

2. Tổ chức nước ngoài là cơ quan đại diện của tổ chức phi Chính phủ,
tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, tổ chức tư vấn nước ngoài, công ty, xí
nghiệp của nước ngoài.
Điều 3. Xuất bản bản tin; phát hành thông cáo báo chí
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản
tin gửi đơn đề nghị theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư này
đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu chính). Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng
gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không tổ chức họp báo
nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí đề nghị gửi đơn theo mẫu số
01/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi
cơ quan, tổ chức có trụ sở kèm theo bản thảo, bản mẫu thông cáo báo chí.
Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, gửi đơn đề
nghị đến cơ quan giải quyết đề nghị họp báo.
3. Việc xuất bản bản tin, phát hành thông cáo báo chí thực hiện theo
các quy định tại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 ban
hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;
đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước
ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung
bởi Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011; Quyết định số
20/2007/QĐ-BVHTT ngày 09/7/2007 và những nội dung quy định tại
Thông tư này.
4. Giấy phép xuất bản bản tin có hiệu lực trong thời gian 01 năm kể từ
ngày ký giấy phép. Sau 60 ngày, kể từ ngày giấy phép xuất bản bản tin có
hiệu lực, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không xuất bản bản
tin thì giấy phép không còn giá trị.
5. Khi có nhu cầu thay đổi giấy phép, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại
Việt Nam gửi văn bản đề nghị đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền
thông. Văn bản đề nghị nêu rõ mục đích thay đổi và nội dung cần thay đổi
giấy phép. Sau 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có văn bản trả lời chấp
thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi.
Điều 4. Cấp lại giấy phép xuất bản bản tin
1. Trước khi giấy phép xuất bản bản tin hết hiệu lực chín mươi (90)
ngày, nếu cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam muốn tiếp tục xuất bản
bản tin thì gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép về Cục Báo chí. Hồ sơ
gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
b) Bản sao Giấy phép xuất bản bản tin và các văn bản sửa đổi, bổ
sung giấy phép của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã được Cục
Báo chí cấp.
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2. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp lại giấy
phép; trường hợp không cấp phép, Cục Báo chí trả lời bằng văn bản và nêu
rõ lý do.
Điều 5. Đề nghị/thông báo họp báo
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp
báo tại Hà Nội, gửi đơn đề nghị theo mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm
Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp
hoặc qua đường bưu chính); nếu họp báo tại các địa phương khác, gửi đơn
đề nghị theo mẫu đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (gửi trực tiếp hoặc qua
đường bưu chính) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Sau
02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có ý kiến của cơ quan
có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp thuận. Cơ quan đại diện
nước ngoài tổ chức họp báo tại Hà Nội đồng gửi đơn đề nghị cho Bộ Ngoại
giao để thông báo.
2. Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo
Đảng và Nhà nước hoặc của Bộ Ngoại giao có nhu cầu tổ chức họp báo, cơ
quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cục
Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 01 ngày làm việc trước khi
tiến hành họp báo.
3. Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ,
ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu
họp báo, thì cơ quan chủ quản đón đoàn gửi đơn theo mẫu số 02/BTTTT
ban hành kèm Thông tư này đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền
thông (nếu họp báo tại Hà Nội) hoặc đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nếu
họp báo tại các địa phương khác) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến
hành họp báo. Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, nếu không có
ý kiến của cơ quan có thẩm quyền thì cuộc họp báo coi như được chấp
thuận.
Điều 6. Xuất bản tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản tài
liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh gửi đơn đề nghị theo mẫu số
03/BTTTT ban hành kèm Thông tư này đến Cục Xuất bản, In và Phát hành,
Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).
Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao
để thông báo.
2. Việc xuất bản và trình tự, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu để xuất bản tài
liệu, tờ rơi, tờ gấp, bản đồ, lịch, tranh, ảnh của cơ quan, tổ chức nước ngoài
tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động xuất
bản.
Điều 7. Xuất bản băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa
hình và các ấn phẩm thông tin khác
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1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản
băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có nội dung thay sách
hoặc minh họa cho sách gửi đơn đề nghị theo mẫu số 04/BTTTT ban hành
kèm Thông tư này đến Cục Xuất bản, In và Phát hành (đồng gửi Cục
Thông tin đối ngoại để thông báo), Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực
tiếp hoặc qua đường bưu chính) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật
về hoạt động xuất bản. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị
đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản
băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình và các ấn phẩm thông tin
khác (trừ các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này) gửi đơn đề nghị theo
mẫu đến Cục Thông tin đối ngoại (đồng gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành
để thông báo), Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện
nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ và biểu mẫu đề nghị cấp giấy phép xuất
bản:
a) Đối với băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có nội
dung thay sách hoặc minh họa cho sách được thực hiện theo quy định của
pháp luật về hoạt động xuất bản.
b) Đối với ấn phẩm thông tin không thuộc trường hợp quy định
tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt
động xuất bản và pháp luật về các lĩnh vực liên quan.
Điều 8. Đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại
chúng của Việt Nam
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài,
phát biểu trên báo in của Trung ương gửi đơn đề nghị theo mẫu số
05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản thảo tin, bài, phát biểu dự
kiến đăng đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (gửi trực tiếp
hoặc qua đường bưu chính).
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài,
phát biểu trên báo điện tử, phát thanh và truyền hình của Trung ương, gửi
đơn đề nghị theo mẫu số 05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản
thảo tin, bài, phát biểu dự kiến đăng đến Cục Phát thanh, truyền hình và
thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại
giao để thông báo.
2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài,
phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, gửi đơn
đề nghị theo mẫu số 05/BTTTT ban hành kèm Thông tư này và bản thảo
tin, bài, phát biểu dự kiến đăng đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
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3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ,
cơ quan tiếp nhận không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức nước ngoài
tại Việt Nam được phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông
tin đại chúng của Việt Nam.
Điều 9. Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên
ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày
tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ
chức mình gửi đơn đề nghị theo mẫu số 06/BTTTT ban hành kèm Thông tư
này và nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày (gửi trực tiếp hoặc
qua đường bưu chính) đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và
Truyền thông (nếu có trụ sở tại Hà Nội) hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
(nếu có trụ sở tại các địa phương khác). Đối với cơ quan đại diện nước
ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ,
cơ quan tiếp nhận có ý kiến trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận bằng
văn bản.
3. Khi có nhu cầu thay đổi trưng bày đã được chấp thuận, cơ quan, tổ
chức nước ngoài gửi văn bản đề nghị đến Cục Thông tin đối ngoại, Bộ
Thông tin và Truyền thông (nếu có trụ sở tại Hà Nội) hoặc đến Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh (nếu có trụ sở tại các địa phương khác). Văn bản đề nghị
nêu rõ: Mục đích thay đổi, những nội dung thay đổi, kích thước thay đổi,
địa điểm thay đổi. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận có
văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/05/2014.
2. Bãi bỏ các biểu mẫu tại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày
21/11/2002 ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành
thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ
quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và
các biểu mẫu tại Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi,
bổ sung Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin
điện tử; Xuất bản, In và Phát hành; Thông tin đối ngoại; thủ trưởng các đơn
vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các
nhiệm vụ tại địa phương quy định trong Thông tư này.
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3. Cục Thông tin đối ngoại có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với
các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ kiểm tra việc thực
hiện Thông tư này, tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền
thông để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTgCP;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; VP TBT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Trung ương Hội nhà báo Việt Nam;
- Các cơ quan báo chí;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu:VT, TTĐN.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son
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