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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT
ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và
Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Xuất bản.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT
ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị
định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
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1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 24 như sau:
“1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án hoạt động xuất bản,
phát hành xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân theo quy định
tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, Cục Xuất bản, In và
Phát hành có trách nhiệm xem xét sự phù hợp và khả năng đáp ứng các điều kiện
quy định tại Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP thể hiện trong đề án và có ý
kiến thẩm định bằng văn bản. Trường hợp đề án không đúng mẫu hoặc không đủ
thông tin theo mẫu quy định thì phải trả lại để nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân bổ
sung, hoàn thiện.”
2. Bổ sung Điều 26a sau Điều 26 như sau:
“Điều 26a. Định dạng số của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng
bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet
Định dạng số của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi
trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet quy định tại
Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP như sau:
1. Định dạng tệp tin của xuất bản phẩm điện tử được thể hiện dưới hình thức
sách in, các loại lịch là “PDF”; dưới hình thức tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời,
tờ gấp là “JPEG”; dưới hình thức bản ghi âm có nội dung thay sách hoặc minh họa
cho sách là “MP3”; dưới hình thức bản ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh
họa cho sách là “MP4”;
2. Việc chuyển định dạng khác của xuất bản phẩm điện tử sang định dạng quy
định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung của xuất bản
phẩm điện tử.”
Điều 2. Ban hành mẫu đề án hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm
điện tử
Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu đề án hoạt động xuất bản/phát hành
xuất bản phẩm điện tử.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc
các nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất bản, phát
hành xuất bản phẩm điện tử chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc,
đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và
Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết.
Điều 4. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.
2. Bãi bỏ Mẫu số 02 của Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT
ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
Điều 5. Quy định chuyển tiếp
1. Nhà xuất bản hoặc tổ chức, cá nhân có giấy xác nhận đăng ký hoạt động
xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi
hành được tiếp tục hoạt động kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và
không phải đăng ký lại hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
2. Trường hợp nhà xuất bản hoặc tổ chức, cá nhân có đề án hoạt động xuất
bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục
Xuất bản, In và Phát hành) trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng
nội dung đề án không phù hợp với quy định tại Thông tư này phải hoàn thiện lại
cho phù hợp./.
BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn
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Mẫu đề án hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(nếu có)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

ĐỀ ÁN
Hoạt động xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử
1. Tên cơ quan, tổ chức/cá nhân thực hiện đề án:..................................................
- Trụ sở (địa chỉ): ........................................................................................................
- Điện thoại:................................................. Fax:.......................................................
- Giấy phép thành lập nhà xuất bản/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh................
- Tôn chỉ, mục đích hoạt động:....................................................................................
2. Sự cần thiết của đề án (nêu rõ lý do, nhu cầu hoạt động xuất bản/phát hành xuất
bản phẩm điện tử)........................................................................................................
3. Nội dung hoạt động (Xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử).......................
4. Điều kiện về thiết bị, công nghệ dự kiến triển khai gồm:..................................
(Mô tả điều kiện về thiết bị, công nghệ dự kiến triển khai theo quy định tại Khoản 1
Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP cần thể hiện rõ các nội dung sau:
a) Danh mục máy chủ đặt tại Việt Nam, máy tính và các thiết bị khác để phục
vụ mục đích xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet gồm tối
thiểu các thông tin sau: tên máy chủ/máy tính/thiết bị, cấu hình, năm sản xuất,
hãng sản xuất, nước sản xuất, số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí
lắp đặt (bao gồm cả địa chỉ IP đối với máy chủ), cán bộ quản lý/vận hành, chức
năng/tính năng sử dụng;
b) Danh mục thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu
trên các phương tiện điện tử gồm tối thiểu các thông tin sau: tên thiết bị/phần
mềm, cấu hình (đối với thiết bị), năm sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất,
phiên bản (đối với phần mềm), số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng/nâng
cấp), vị trí lắp đặt/cài đặt, cán bộ quản lý/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng.
Đối với phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương
tiện điện tử phải mô tả, thuyết minh tổng quan; cung cấp tài liệu thiết kế cơ sở
hoặc tài liệu có giá trị tương đương;
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c) Danh mục thiết bị truyền phát xuất bản phẩm điện tử được số hóa sau khi
được biên tập, định dạng và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử gồm tối
thiểu các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước
sản xuất, số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt, cán bộ quản
lý/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng;
d) Tài liệu chứng minh đường truyền kết nối Internet được đăng ký hợp pháp
để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet;
đ) Thuyết minh về giải pháp kỹ thuật để kiểm soát việc xuất bản, phát hành xuất
bản phẩm điện tử; bao gồm việc phát hành, loại bỏ hoặc khôi phục để phát hành;
e) Danh mục thiết bị để thống kê, quản lý số lượng xuất bản phẩm điện tử đã
được xuất bản, phát hành gồm tối thiểu các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm
sản xuất, hãng sản xuất, nước sản xuất, số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị
trí lắp đặt, cán bộ quản lý/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng.
Thuyết minh về giải pháp kỹ thuật để thống kê, quản lý số lượng xuất bản
phẩm điện tử đã được xuất bản, phát hành;
g) Mô tả, thuyết minh tổng quan hệ thống lưu trữ bảo đảm các yêu cầu kỹ
thuật để lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử đã xuất bản, phát hành; cung cấp tài
liệu thiết kế cơ sở hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
Thuyết minh việc bảo đảm yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn, an toàn thông tin, có
khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập của xuất bản phẩm điện tử được lưu trữ;
h) Tài liệu chứng minh về việc có chứng thư số hợp pháp theo quy định của
pháp luật về giao dịch điện tử)
5. Điều kiện về nhân lực kỹ thuật dự kiến triển khai gồm:.............................
(Mô tả điều kiện về nhân lực kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị
định số 195/2013/NĐ-CP dự kiến triển khai cần lập danh sách nhân lực kỹ thuật
gồm tối thiểu các thông tin: họ và tên, chức vụ, trình độ chuyên môn, thâm niên
công tác, liệt kê thông tin về văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về công nghệ thông
tin của nhân lực kỹ thuật hoặc kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ)
6. Các biện pháp kỹ thuật dự kiến triển khai gồm:.........................................
(Mô tả các biện pháp kỹ thuật dự kiến triển khai theo quy định tại Khoản 3
Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP cần thể hiện rõ các nội dung sau:
a) Danh mục thiết bị, giải pháp kỹ thuật phòng, chống vi-rút máy tính gồm tối
thiểu các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản xuất, nước
sản xuất, số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt, cán bộ quản
lý/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng.
Thuyết minh về giải pháp kỹ thuật phòng, chống vi-rút máy tính.
b) Danh mục thiết bị chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet
gồm tối thiểu các thông tin sau: tên thiết bị, cấu hình, năm sản xuất, hãng sản
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xuất, nước sản xuất, số lượng, chất lượng (mới/đã qua sử dụng), vị trí lắp đặt, cán
bộ quản lý/vận hành, chức năng/tính năng sử dụng.
Thuyết minh về giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống
mạng Internet.
c) Mô tả quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin;
d) Mô tả quy trình nghiệp vụ để xác định việc can thiệp làm thay đổi nội dung
xuất bản phẩm điện tử
đ) Mô tả việc đáp ứng điều kiện về giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền
số trong hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo quy định tại
Điều 25 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT)
7. Tên miền Internet Việt Nam dự kiến để xuất bản, phát hành xuất bản
phẩm điện tử:.............................................................................................................
(Mô tả tên miền Internet Việt Nam theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị
định số 195/2013/NĐ-CP dự kiến để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
cần thể hiện rõ nội dung sau đây:
a) Nhà xuất bản thực hiện xuất bản; tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất
bản phẩm điện tử trên môi trường mạng Internet có sử dụng ít nhất 01 tên miền
“.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam;
b) Nhà xuất bản thực hiện xuất bản; tổ chức, cá nhân thực hiện phát hành xuất
bản phẩm điện tử đứng tên là chủ thể đăng ký sử dụng tên miền;
c) Tên miền “.vn” trong đề án còn hạn sử dụng ít nhất 06 tháng.
Trường hợp không thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên
mạng Internet thì không phải mô tả điều kiện có máy chủ đặt tại Việt Nam, máy
tính và các thiết bị khác để phục vụ mục đích xuất bản, phát hành xuất bản phẩm
điện tử quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP; không
phải mô tả điều kiện về việc có đường truyền kết nối Internet quy định tại Điểm d
Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP; không phải mô tả điều kiện về
việc có tên miền Internet quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm c Khoản 2 Điều 45
Luật Xuất bản và Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP).
8. Chủ đề, đề tài của xuất bản phẩm điện tử chủ yếu dự kiến xuất bản,
phát hành:..................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9. Các thông tin khác (nếu có):...........................................................................
.................................................................................................................................../.
......, ngày...... tháng…… năm……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

