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GIẤY PHÉP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá

_____________________________________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; 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 Thông tư số……. ngày…..tháng ….năm…..của   Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí 
trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình;

Căn cứ Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá số ……. ngày ….. 
tháng ….. năm … của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho….;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh 
chương trình quảng bá của....;

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

QUYẾT ĐỊNH:
SỬA ĐỔI,  BỔ SUNG GIẤY PHÉP  SẢN  XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH  QUẢNG BÁ 
THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU: 

1. (Tên tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình)

- Trụ sở chính: …………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………………………

- Fax: ……………………………………………………………………………
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- Số Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình: …ngày  …tháng  …   năm…

- Số Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá: …;     Cấp ngày: ….............
2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.Các quy định khác:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4. Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá có 
hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn theo Giấy phép sản xuất kênh chương trình 
quảng bá số … ngày… tháng… năm…

5. Giấy phép sửa đổi, bổ sung này là bộ phận không tách rời của Giấy phép sản 
xuất kênh chương trình quảng bá số ….. ngày ….. tháng ….  năm …. của Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp  cho …..

Các nội dung khác của Giấy phép sản xuất kênh chương trình quảng bá số ….. 
ngày ….. tháng ….  năm …. của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho …. vẫn 
giữ nguyên giá trị pháp lý.

6. Cơ quan chủ quản, tổ chức được cấp phép có trách nhiệm thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật về báo chí, về tần số, truyền dẫn, phát sóng, các văn bản 
pháp luật khác có liên quan và các quy định ghi trong Giấy phép./.

Nơi nhận:
- Tổ chức được cấp phép;
- Cơ quan chủ quản;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- UBND, Sở TTTT tỉnh, TP trực thuộc TW (nếu tổ 
chức  hoạt  động  phát  thanh,  truyền  hình  ở  tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương);
- Lưu: VT, Cục QLPTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)
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