
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:         /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày          tháng 12 năm 2021 

V/v thay đổi một số mức thu phí, lệ phí 

cấp phép thuộc lĩnh vực Xuất bản của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty Cổ phần In Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Thiên Ngân Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV thương mại và In Song Cường. 
 

Căn cứ Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ  trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 

tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

về việc thay đổi một số mức thu phí, lệ phí cấp phép thuộc lĩnh vực Xuất bản 

của Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm phí thẩm định nội dung tài liệu 

không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh doanh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian áp dụng 

Áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Kể từ ngày 

01/7/2022 mức phí, lệ phí áp dụng theo Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất 

bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí 

đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. 

2. Mức thu phí 

Thực hiện bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 4, Thông tư số 

214/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:  

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 

PHÍ, LỆ PHÍ 

1 

Phí thẩm định nội dung tài 

liệu không kinh doanh để 

cấp giấy phép xuất bản 

Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn 

Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút 

Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 

đồng/phút. 

2 

Lệ phí cấp phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh 

25.000 đồng/hồ sơ 



2 

 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

được biết và thực hiện. 

Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 và Thông tư số 214/2016/TT-

BTC ngày 10/11/2016 gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/mục văn 

bản chỉ đạo điều hành. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý đơn vị 

liên hệ theo số điện thoại: 02053.815.751 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 

Sở Thông tin và truyền thông để được giải đáp, hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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