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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       / 07 /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)  

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

1. Lĩnh vực An toàn thực phẩm  

1 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do 

Sở Công Thương thực 

hiện 
2.000591.000.00.00.H42 

Trong vòng 05 ngày 

làm việc kể từ khi có 

kết quả thẩm định 

thực tế tại cơ sở là 

“Đạt”. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

- Đối với cơ sở 

kinh doanh thực 

phẩm: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ sở. 

 

 

x 

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ;  

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT 

ngày 15/11/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính;  

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC 

ngày 28/11/2018của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130640&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

2 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

do Sở Công Thương 

thực hiện 
2.000535.000.00.00.H42 

2.1. Trường hợp cấp 

lại do Giấy chứng 

nhận bị mất hoặc bị 

hỏng 

+ 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

Đơn đề nghị hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ;  

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT 

ngày 15/11/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính;  

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC 

ngày 28/11/2018 của Bộ Tài 

chính. 

2.2. Trường hợp cấp 

lại do cơ sở thay đổi 

địa điểm sản xuất, 

kinh doanh; thay đổi, 

bổ sung quy trình sản 

xuất, mặt hàng kinh 

doanh và khi Giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực 

+ 05 ngày làm việc kể 

từ khi có kết quả thẩm 

định thực tế tại cơ sở 

là “Đạt”. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

- Đối với cơ sở 

kinh doanh thực 

phẩm: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

- Đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ sở. 

 

 

x 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130641&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

2.3. Trường hợp cơ sở 

thay đổi tên cơ sở 

nhưng không thay đổi 

chủ cơ sở, địa chỉ, địa 

điểm và toàn bộ quy 

trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh 

+ 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đề nghị cấp lại hợp 

lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 
- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ;  

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 77/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT 

ngày 15/11/2018 của Bộ Công 

Thương. 

2.4. Trường hợp cơ sở 

thay đổi chủ cơ sở 

nhưng không thay đổi 

tên cơ sở, địa chỉ, địa 

điểm và toàn bộ quy 

trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh 

+ 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ đề nghị cấp lại hợp 

lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

2.  Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

3 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá 
2.000637.000.00.00.H42 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127219&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


5 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

4 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu 

tư trồng cây thuốc lá 

2.000640.000.00.00.H42 
 

4.1. Trường hợp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện trồng cây thuốc 

lá hết hiệu lực: 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

4.2. Trường hợp Giấy 

chứng nhận đã được 

cấp bị mất, bị tiêu hủy 

toàn bộ hoặc một 

phần, bị rách, nát 

hoặc bị cháy: 15 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127220&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127220&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 
2.000197.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127221&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

6 

Cấp Giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc 

lá 
2.000626.000.00.00.H42 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định 

x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127213&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

7 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 
2.000204.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ Quy; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127215&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

8 

Cấp lại Giấy phép 

mua bán nguyên liệu 

thuốc lá. 
2.000622.000.00.00.H42 

8.1. Trường hợp cấp 

lại do Giấy phép hết 

thời hạn hiệu lực  

+ 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

8.2. Trường hợp Giấy 

phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá bị mất, 

bị tiêu hủy toàn bộ 

hoặc một phần, bị 

rách, nát hoặc bị cháy. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127214&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

9 

Cấp giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc 

lá 
2.000190.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định 

x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127216&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

10 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 
2.000176.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127218&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

11 

Cấp lại giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc 

lá 
2.000167.000.00.00.H42 

11.1. Trường hợp 

Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá đã 

được cấp hết thời hạn 

hiệu lực. 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định x 

- Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

-Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ; 

-Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

-Thông tư số 57/2018/TT-

BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

Công Thương; 

-Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương. 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

11.2. Trường hợp 

Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá bị 

mất, bị tiêu hủy toàn 

bộ hoặc một phần, bị 

rách, nát hoặc bị cháy 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127217&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

12 

Cấp giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 

3 triệu lít/năm) 

2.001646.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

13 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp 

(quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

2.001636.000.00.00.H42 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167255&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167256&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc


14 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

14 

Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 

3 triệu lít/năm) 

2.001630.000.00.00.H42 

14.1. Trường hợp cấp 

lại do hết thời hạn 

hiệu lực 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

14.2. Trường hợp cấp 

lại giấy phép do bị 

mất hoặc bị hỏng 

+ 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

2.200.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 

15 

Cấp Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

2.001624.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167257&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167258&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

16 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán buôn 

rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

2.001619.000.00.00.H42 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

Không x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ. 

17 

Cấp lại Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

2.000636.000.00.00.H42 

17.1. Trường hợp cấp 

lại do hết thời hạn 

hiệu lực 

+ 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 
Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính 
17.2. Trường hợp cấp 

lại do bị mất hoặc bị 

hỏng giấy phép 

+ 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167259&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127212&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

3. Lĩnh vực Hóa chất      

18 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất 

hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

2.001547.000.00.00.H42 

12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

1.200.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

19 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 
2.001175.000.00.00.H42 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

600.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130108&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130109&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

20 

Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 
2.001172.000.00.00.H42 

12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

600.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

21 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 
1.002758.000.00.00.H42 

12 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

1.200.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130110&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130111&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc


18 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

22 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất 

sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 
2.001161.000.00.00.H42 

05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

600.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

23 

Cấp điều chỉnh giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công 

nghiệp 

2.000652.000.00.00.H42 
 

12  ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 

600.000 đồng x 

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 

11 năm 2007. 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT 

ngày 28/12/2017 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2018/TT-BTC 

ngày 25/01/2018 của Bộ Tài 

chính. 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130112&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130113&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130113&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

4. Lĩnh vực Kinh doanh khí      

24 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán LPG 
2.000142.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

  

 

 

 

 

 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định 

 

 

 

 

 

x 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130397&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch 

vụ Bưu 

chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

25 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán LNG 
2.000166.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

x 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

26 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán CNG 
2.000354.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

một cửa 

Sở Công 

Thương 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm 

định 

x 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của Chính phủ 

về kinh doanh khí; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130409&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130415&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN   

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước      

1 

Cấp giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh 

doanh 

2.000633.000.00.00.H42 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 

1.100.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 củaChính phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 củaChính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của BTC 

2 

Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích 

kinh doanh 

1.001279.000.00.00.H42 

2.1. Trường hợp cấp lại 

do hết thời hạn hiệu lực 

+ 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 
UBND 

cấp 

huyện 

 

1.100.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020của Chính phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020của Chính phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

2.2. Trường hợp cấp lại 

giấy phép do bị mất 

hoặc bị hỏng 

+ 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218576&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218578&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

3 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

2.000629.000.00.00.H42 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 

1.100.000 đồng/lần 

thẩm định/hồ sơ 
x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 

ngày 24/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 299/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

4 
Cấp Giấy phép bán 

lẻ rượu 

2.000620.000.00.00.H42 

10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 - Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218577&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218579&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân trên địa bàn 

thành phố, thị xã: 

400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định; 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ 

rượu 

2.000615.000.00.00.H42 

07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 

Không x 

 

 

 

 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ. 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218581&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

6 
Cấp lại Giấy phép 

bán lẻ rượu 

2.001240.000.00.00.H42 

6.1. Trường hợp cấp lại 

do hết thời hạn hiệu lực 

+ 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ UBND 

cấp 

huyện 

 
- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 1.200.000 

đồng /điểm kinh 

doanh /lần thẩm định. 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh tại 

các khu vực khác: 

600.000 đồng /điểm 

kinh doanh /lần thẩm 

định. 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân trên địa bàn 

thành phố, thị xã: 

400.000 đồng /điểm 

kinh doanh /lần thẩm 

định; 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 200.000 đồng 

/điểm kinh doanh /lần 

thẩm định. 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

6.2. Trường hợp cấp lại 

do bị mất hoặc bị hỏng 

giấy phép 

+07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218580&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

7 
Cấp giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 

2.000181.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

trên địa bàn thành 

phố, thị xã : 

1.200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

- Tổ chức, doanh 

nghiệp kinh doanh 

tại các khu vực 

khác: 600.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân trên địa bàn 

thành phố, thị xã: 

400.000 đồng /điểm 

kinh doanh /lần 

thẩm định; 

- Hộ kinh doanh, cá 

nhân tại các khu vực 

khác: 200.000 đồng 

/điểm kinh doanh 

/lần thẩm định. 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ;  

- Nghị định số 106/2017/NĐ- 

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

thương; 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=110649&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

8 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

2.000162.000.00.00.H42 

15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

UBND 

cấp 

huyện 

 

Không x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ;  

- Nghị định số 106/2017/NĐ- 

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

thương. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218586&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Cơ chế thực hiện 

Phí, lệ phí 

Thực hiện 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 
Một cửa 

liên thông 

9 

Cấp lại Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

2.000150.000.00.00.H42 

9.1. Trường hợp Giấy 

phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá đã được cấp hết 

thời hạn hiệu lực 

+ 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ UBND 

cấp 

huyện 

 
- Tổ chức, doanh 
nghiệp kinh doanh 
trên địa bàn thành 
phố, thị xã : 1.200.000 
đồng /điểm kinh 
doanh /lần thẩm định. 
- Tổ chức, doanh 
nghiệp kinh doanh tại 
các khu vực khác: 
600.000 đồng /điểm 
kinh doanh /lần thẩm 
định. 
- Hộ kinh doanh, cá 
nhân trên địa bàn 
thành phố, thị xã: 
400.000 đồng /điểm 
kinh doanh /lần thẩm 
định; 
- Hộ kinh doanh, cá 
nhân tại các khu vực 
khác: 200.000 đồng 
/điểm kinh doanh /lần 
thẩm định. 

x 

- Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ;  

- Nghị định số 106/2017/NĐ- 

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính 

phủ;   

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT 

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

thương; 

-Thông tư số 168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

9.2. Trường hợp Giấy 

phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy 

toàn bộ hoặc một phần, bị 

rách, nát hoặc bị cháy 

+ 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218587&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc


28 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /        /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

1. Lĩnh vực An toàn thực phẩm   

1 2.000591.000.00.00.H42 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện 

 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
2 2.000535.000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công Thương thực 

hiện 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130640&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130641&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

2. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước   

3 2.000637.000.00.00.H42 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

4 2.000640.000.00.00.H42 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

5 2.000197.000.00.00.H42 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

6 2.000626.000.00.00.H42 
Cấp Giấy phép mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

7 2.000204.000.00.00.H42 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá 

8 2.000622.000.00.00.H42 
Cấp lại Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

9 2.000190.000.00.00.H42 
Cấp giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

10 2.000176.000.00.00.H42 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

bán buôn sản phẩm thuốc lá 

11 2.000167.000.00.00.H42 
Cấp lại giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127219&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127221&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127213&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127215&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127214&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127216&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127218&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127217&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc


30 

 

  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

12 2.001646.000.00.00.H42 

Cấp giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

13 2.001636.000.00.00.H42 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

sản xuất rượu công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu lít/năm) 

14 2.001630.000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

15 2.001624.000.00.00.H42 

Cấp Giấy phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

16 2.001619.000.00.00.H42 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

17 2.000636.000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 

trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167255&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167256&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167257&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167258&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=167259&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=127212&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

3. Lĩnh vực Hóa chất   

18 2.001547.000.00.00.H42 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

19 2.001175.000.00.00.H42 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong 

lĩnh vực công nghiệp 

20 2.001172.000.00.00.H42 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

21 1.002758.000.00.00.H42 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp 

22 2.001161.000.00.00.H42 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công nghiệp 

23 2.000652.000.00.00.H42 

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có điều 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130108&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130109&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130110&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130111&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130112&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

4. Lĩnh vực Kinh doanh khí   

24 2.000142.000.00.00.H42 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LPG 
 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 572/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

25 2.000166.000.00.00.H42 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LNG 

26 2.000354.000.00.00.H42 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán CNG 

 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130397&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=130409&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

 Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  

1 2.001235.000.00.00.H42 

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu 

dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 

572/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2 2.001231.000.00.00.H42 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên 

địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

3 

 

 

1.002956.000.00.00.H42 

 

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu 

dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

4 2.000633.000.00.00.H42 
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

5 1.001279.000.00.00.H42 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218576&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=218578&qdcbid=7603&r_url=danh_sach_tthc
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TT 
Mã số thủ tục hành 

chính 
Tên thủ tục hành chính 

Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ  

thủ tục hành chính 
Ghi chú 

6 2.000629.000.00.00.H42 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương 

Thủ tục hành chính này ban 

hành tại Quyết định số 

572/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

7 2.000620.000.00.00.H42 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

8 2.000615.000.00.00.H42 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán lẻ rượu 

9 2.001240.000.00.00.H42 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

10 2.000181.000.00.00.H42 
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

11 2.000162.000.00.00.H42 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

12 2.000150.000.00.00.H42 
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 
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