
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  1442 /QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng  9  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính  
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương: số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016; số 2874/QĐ-BCT ngày 08/7/2016; 

số 2697/QĐ-BCT ngày 18/7/2017; số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018; số 

1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018; số 2195/QĐ-BCT ngày 25/6/2018; số 

2454/QĐ-BCT ngày 10/7/2018; số 4501/QĐ-BCT ngày 05/12/2018; số 

5113/QĐ-BCT ngày 28/12/2018; số 3646A/QĐ-BCT ngày 10/12/2019; số 

668A/QĐ-BCT ngày 28/02/2020; số 1761/QĐ-BCT ngày 02/7/2020; số 

2600/QĐ-BCT ngày 06/10/2020; số 3341/QĐ-BCT ngày 16/12/2020; số 

3500/QĐ-BCT ngày 29/12/2020; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 143 thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên 

Quang (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Công Thương thực hiện: 

1. Niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử, 

trụ sở làm việc và nơi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 14, 

Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ Danh 

mục, nội dung cụ thể các thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ 

sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông và 

hoàn thiện quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết 

định này theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các 

Quyết định trước đây của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ 

tục hành chính, Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ 

trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như điều 4; (thực hiện) 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 
- Bưu điện tỉnh; 
- Viễn thông Tuyên Quang; 
- Phòng TH - CB; 
- Lưu: VT, KSTTHCMai 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Mạnh Tuấn 
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DANH MỤC 143 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1442 /QĐ-UBND ngày 20  tháng 9 năm 2021 của  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
 
 

TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (126 thủ tục) 

I Lĩnh vực Thương mại quốc tế (21 thủ tục) 

1.  Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh cho tổ 

chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài để 

thực hiện 

quyền phân 

phối bán lẻ 

hàng hóa 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
- Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết luật 

thương mại và luật quản 

lý ngoại thương về hoạt 

động mua bán hàng hóa 

và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán 
hàng hóa của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam. 

x x 

2.  
Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh cho tổ 

chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài để 
thực hiện 

quyền nhập 

khẩu, quyền 

phân phối bán 

buôn các 

hàng hóa là 

dầu, mỡ bôi 

trơn 

18 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 
Minh 

Xuân, tp 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

3.  Cấp Giấy 
phép kinh 

doanh cho tổ 

chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài để 

thực hiện 

quyền phân 

phối bán lẻ 

các hàng hóa 

là gạo; 

đường; vật 

phẩm ghi 

hình; sách, 

báo và tạp chí 

18 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh 

Xuân, tp 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 
2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

4.  Cấp Giấy 

phép kinh 

doanh cho tổ 

chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài để 

thực hiện các 

dịch vụ khác 

quy định tại 

khoản d, đ, e, 
g, h, i Điều 5 

Nghị định số 

09/2018/NĐ-

CP 

13 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh 

Xuân, tp 

Tuyên 

Quang, 
tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

5.  Cấp lại Giấy 

phép kinh 

doanh cho tổ 

chức kinh tế 

có vốn đầu tư 

nước ngoài 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 
Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 
09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

6.  Điều chỉnh 
Giấy phép 

kinh doanh 

cho tổ chức 

kinh tế có vốn 

đầu tư nước 

ngoài 

 

18 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 
2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

7.  Cấp giấy 

phép kinh 

doanh đồng 

thời với giấy 

phép lập cơ 

sở bán lẻ 

được quy 

định tại Điều 

20 Nghị định 

số 

09/2018/NĐ-

CP 

13 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

8.  Cấp giấy 

phép lập cơ 

sở bán lẻ thứ 

nhất, cơ sở 

bán lẻ ngoài 

cơ sở bán lẻ 

thứ nhất 

thuộc trường 

hợp không 

phải thực hiện 

thủ tục kiểm 

tra nhu cầu 
kinh tế (ENT) 

13 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
- Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết luật 

thương mại và luật quản 

lý ngoại thương về hoạt 

động mua bán hàng hóa 
và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

9.  
Cấp giấy 
phép lập cơ 

sở bán lẻ 

ngoài cơ sở 

bán lẻ thứ 

nhất thuộc 

trường hợp 

phải thực hiện 

thủ tục kiểm 

tra nhu cầu 

kinh tế (ENT) 

30 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 
2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

10.  Điều chỉnh 

tên, mã số 

doanh nghiệp, 

địa chỉ trụ sở 

chính, tên, địa 

chỉ của cơ sở 

bán lẻ, loại 

hình của cơ 

sở bán lẻ, 

điều chỉnh 

giảm diện 

tích của cơ sở 

bán lẻ trên 

Giấy phép lập 
cơ sở bán lẻ 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

11.  Điều chỉnh 

tăng diện tích 

cơ sở bán lẻ 

thứ nhất trong 

trung tâm 

thương mại; 

tăng diện dích 

cơ sở bán lẻ 

ngoài cơ sở 
bán lẻ thứ 

nhất được lập 

trong trung 

tâm thương 

mại và không 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 
tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

thuộc loại 
hình cửa hàng 

tiện lợi, siêu 

thị mini, đến 

mức dưới 

500m2 

12.  Điều chỉnh 
tăng diện tích 

cơ sở bán lẻ 

thứ nhất 

không nằm 

trong trung 

tâm thương 

mại 

13 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

13.  Điều chỉnh 

tăng diện tích 

cơ sở bán lẻ 

khác và 

trường hợp cơ 

sở ngoài cơ 

sở bán lẻ thứ 

nhất thay đổi 

loại hình thành 

cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị 

mini 

30 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

14.  Cấp lại Giấy 

phép lập cơ 

sở bán lẻ 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

15.  Gia hạn Giấy 
phép lập cơ 

sở bán lẻ 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 
2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

16.  Cấp Giấy 

phép lập cơ 

sở bán lẻ cho 

phép cơ sở 

bán lẻ được 

tiếp tục hoạt 

động 

30 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương mại năm 

2005; 

- Luật Quản lý ngoại 

thương năm 2017; 

- Luật Đầu tư năm 2020; 

- Nghị định số 

09/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

17.  Cấp Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của 

thương nhân 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật Thương mại năm 

2005; 

- Nghị định số 

07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

Luật Thương mại về 

Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh của thương nhân 

nước ngoài tại Việt 

Nam; 

- Thông tư số 

11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Công 

Thương quy định biểu 

mẫu thực hiện Nghị định 

số 07/2016/NĐ-CP. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

18.  Cấp lại Giấy 
phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của 

thương nhân 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật Thương mại năm 
2005; 

- Nghị định số 

07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ 

- Thông tư số  

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

19.  Điều chỉnh 

Giấy phép 

thành lập Văn 

phòng đại 

diện của 

thương nhân 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

05 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật Thương mại năm 

2005; 

- Nghị định số 

07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ 

- Thông tư số 

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

20.  Gia hạn Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của 

thương nhân 

nước ngoài 
tại Việt Nam 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật Thương mại năm 

2005; 

- Nghị định  số 

07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ 

- Thông tư số 

11/2016/TT-BCT ngày 
05/7/2016 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

21.  Chấm dứt 

hoạt động của 

Văn phòng 
đại diện của 

thương nhân 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Cơ quan 

cấp Giấy 

phép 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Luật Thương năm 

2005; 

- Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ Công 

Thương. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

II Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (05 thủ tục) 

22.  Đăng ký hoạt 

động bán 

hàng đa cấp 

tại địa 

phương 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ về quản lý hoạt 

động kinh doanh theo 

phương thức đa cấp 

x x 

23.  Đăng ký sửa 

đổi, bổ sung 
nội dung hoạt 

động bán 

hàng đa cấp 

tại địa 

phương 

05 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 
12/3/2018 của Chính 

phủ 

x x 

24.  Chấm dứt 

hoạt động bán 

hàng đa cấp 
tại địa 

phương 

- Doanh 

nghiệp tự 

nguyện 
chấm dứt 

hoạt động 

BHĐC tại 

địa phương: 

07 ngày 

làm việc 

- Doanh 

nghiệp 

chấm dứt 

hoạt động 

BHĐC do  

xác nhận 

đăng kí 

hoạt động 

BHĐC tại 
địa phương: 

bị thu hồi: 

07 ngày 

làm việc 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không Nghị định số 

40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 
phủ  

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

25.  Thông báo tổ 
chức hội 

nghị, hội 

thảo, đào tạo 

về bán hàng 

đa cấp 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP ngày 

12/3/2018 của Chính 

phủ  

x x 

26.  Đăng ký hợp 

đồng theo 

mẫu, điều 
kiện giao dịch 

chung thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Công 

Thương 

12 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
- Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng năm 

2010; 
- Nghị định số 

99/2011/NĐ-CP ngày 

27/10/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng 

- Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg ngày 

13/01/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

ban hành Danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu phải đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung 

- Thông tư 

số 10/2013/TT-BCT 

ngày 30/5/2013 của Bộ 

Công Thương Ban hành 

mẫu đơn đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung; 

- Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg ngày 

20/8/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 02/2012/QĐ-
TTG  

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

III Lĩnh vực Dầu khí (03 thủ tục) 

27.  Thẩm định, 
phê duyệt bổ 

sung, điều 

chỉnh quy 

hoạch đối với 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

kho xăng dầu 

có dung tích 

kho từ trên 

210m3 đến 

dưới 5.000m3 

32 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 
83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số nghị 

định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 
39/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Công 

thương quy định trình 

tự, thủ tục bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch và 

Quản lý đầu tư đối với 

dự án đầu tư xây dựng 

công trình kho xăng dầu, 

kho khí dầu mỏ 

hóa lỏng, kho khí thiên 

nhiên hóa lỏng. 

- Thông tư số 

34/2017/TT-BCT ngày 

29/122017 của Bộ 
trưởng Bộ Công thương 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

39/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

28.  Thẩm định, 
phê duyệt bổ 

sung, điều 

chỉnh quy 

hoạch đối với 

dự án đầu tư 

xây dựng 

công trình 

kho LNG có 

dung tích kho 

dưới 5.000m3 

32 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - 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 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; 

- Thông tư số 
39/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương  

- Thông tư số 

34/2017/TT-BCT ngày 

29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương. 

x x 

29.  Thẩm định, 

phê duyệt bổ 

sung, điều 

chỉnh quy 

hoạch đối với 

dự án đầu tư 

xây dựng 
công trình 

kho LPG có 

dung tích kho 

dưới 5.000m3 

32 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

39/2013/TT-BCT ngày 

30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

34/2017/TT-BCT ngày 

29/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

IV Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (26 thủ tục) 

30.  Tiếp nhận, rà 
soát Biểu 

mẫu kê khai 

giá thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

Sở Công 

Thương 

01 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ; Trường 

hợp Biểu 

mẫu không 

đủ thành 

phần, nội 

dung theo 

quy định, 

tối đa 

không quá 

02 ngày 
làm việc kể 

từ ngày 

nhận 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không -  Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá; 

- Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 
định số 177/2013/NĐ-

CP; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BCT ngày 
26/6/2017 của Bộ Công 

Thương quy định  về 

đăng ký giá, kê khai giá 

sữa và thực phẩm chức 

năng dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi. 

x x 

31.  Tiếp nhận, rà 

soát Biểu 

mẫu đăng ký 

giá thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

Sở Công 

Thương 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 
tỉnh Tuyên 

Quang 

Không -  Nghị định số 
177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 
08/2017/TT-BCT ngày 

26/6/2017 của Bộ Công 

Thương quy định  về 

đăng ký giá, kê khai giá 

sữa và thực phẩm chức 

năng dành cho trẻ em 

dưới 06 tuổi. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

32.  Cấp Giấy xác 
nhận đủ điều 

kiện làm tổng 

đại lý kinh 

doanh xăng 

dầu thuộc 

thẩm quyền 

cấp của Sở 

Công Thương 

20 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 
83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số nghị 

định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 
24/10/2014 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị 

định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

33.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

tổng đại lý 

kinh doanh 

xăng dầu 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 
Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

34.  Cấp lại Giấy 
xác nhận đủ 

điều kiện làm 

tổng đại lý 

kinh doanh 

xăng dầu 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

20 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 
83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương  

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

35.  Cấp Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng 

dầu 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 
28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

36.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

xác nhận đủ 

điều kiện làm 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 
của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

37.  Cấp lại Giấy 
xác nhận đủ 

điều kiện làm 

đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 
83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương;  

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

38.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương;  

- Thông tư số 
28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

39.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 
của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 
38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương;  

- Thông tư số 

28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

40.  Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

14 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định  số 
83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương;  

- Thông tư số 
28/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

41.  Cấp Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

299/2016/

TT-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 
28/12/2018 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 quy định mức thu 

nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định kinh 

doanh để cấp giấy phép 

sản xuất rượu, giấy phép 

sản xuất thuốc lá. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-38-2014-tt-bct-huong-dan-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-254945.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

42.  Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

 

 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

299/2016/

TT-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 

28/12/2018 của Bộ Công 
Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- 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. 

x x 

43.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

đầu tư trồng 

cây thuốc lá 

 

 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

299/2016/

TT-BTC 

ngày 

15/11/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính 

phủ; 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

- Thông tư số 
57/2018/TT-BCT ngày 

28/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- 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. 

44.  Cấp Giấy 

phép mua bán 

nguyên liệu 

thuốc lá 

 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 
tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 
Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 

28/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ; 

- 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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

45.  Cấp lại Giấy 
phép mua bán 

nguyên liệu 

thuốc lá 

 

 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 

28/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ 

- 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. 

x x 

46.  Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 

phép mua bán 

nguyên liệu 

thuốc lá 

 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/6/2017 của Chính phủ 

- Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 

28/12/2018 của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

- 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. 

47.  Cấp Giấy 

phép sản xuất 

rượu công 
nghiệp (quy 

mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

 

 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính 

- Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia năm 

2019. 

- 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. 

x x 

48.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép sản xuất 

rượu công 

nghiệp (quy 

mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia năm 

2019. 

- 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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

49.  Cấp lại Giấy 
phép sản xuất 

rượu công 

nghiệp (quy 

mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

 

 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác 
hại của rượu, bia năm 

2019. 

- 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. 

x x 

50.  Cấp lại Giấy 

phép bán 

buôn sản 

phẩm thuốc lá 

 

 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 
Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 
chính 

- Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá năm 

2012; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính 

phủ 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ- CP ngày 

14 tháng 9 năm 2017của 
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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

51.  Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 

phép bán 

buôn sản 

phẩm thuốc lá 

 

 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác 
hại của thuốc lá năm 

2012; 

- Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ- CP ngày 

14 tháng 9 năm 2017của 

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. 

x x 

52.  Cấp Giấy 

phép bán 

buôn sản 

phẩm thuốc lá 

 

 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/
TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá năm 

2012; 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ- CP ngày 

14/9/2017của 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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

53.  Cấp Giấy 
phép bán 

buôn rượu 

trên địa bàn 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc trung 

ương 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- 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. 

x x 

54.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép bán 
buôn rượu 

trên địa bàn 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc trung 

ương 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính 

- 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. 

x x 

55.  Cấp lại Giấy 

phép bán 

buôn rượu 

trên địa bàn 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc trung 

ương 

 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 
Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ tài 

chính 

- 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. 

x x 

V Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (06 thủ tục) 

56.  Đăng ký tổ 

chức hội chợ, 

triển lãm 

thương mại 

tại Việt Nam 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Thương mại năm 

2005. 

- Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

57.  
Đăng ký sửa 
đổi, bổ sung 

nội dung tổ 

chức hội chợ, 

triển lãm 

thương mại 

tại Việt Nam 

05 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Thương mại năm 
2005. 

- Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ  

x x 

58.  
Đăng ký hoạt 

động khuyến 

mại đối với 
chương trình 

khuyến mại 

mang tính 

may rủi thực 

hiện trên địa 

bàn 1 tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
- Luật Thương mại năm 

2005. 

- Nghị định số 
81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

59.  
Đăng ký sửa 

đổi, bổ sung 

nội dung 

chương trình 

khuyến mại đối 

với chương 

trình khuyến 

mại mang 

tính may rủi 

thực hiện trên 

địa bàn 1 tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

Trung ương 

02 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
- Luật Thương mại năm 

2005. 

- Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

60.  Thông báo 

hoạt động 

khuyến mại 

Không quy 

định 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Thương mại năm 

2005. 

- Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

61.  Thông báo 
sửa đổi, bổ 

sung nội dung 

chương trình 

khuyến mại 

Không quy 
định 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Thương mại năm 
2005. 

- Nghị định số 

81/2018/NĐ-CP ngày 

22/5/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

VI Lĩnh vực Khoa học công nghệ (01 thủ tục) 

62.  
Cấp thông 

báo xác nhận 

công bố sản 

phẩm hàng 

hóa nhóm 2 

phù hợp với 

quy chuẩn kỹ 

thuật tương 

ứng 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP  ngày 

01/8/2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật; 

-  Nghị định số 

78/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định 

127/2007/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

36/2019/TT-BCT ngày 

29/11/2019 của Bộ Công 

thương quy định quản lý 

chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

41/2015/TT-BCT ngày 

24/11/2015 của Bộ Công 

thương quy định danh 

mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an 

toàn thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công 

Thương. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

VII Lĩnh vực An toàn thực phẩm (02 thủ tục) 

63.  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 

13 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 
Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật An toàn thực 

phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm; 

- 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; 

- Thông tư số 

43/2018/TT-BCT ngày 
15/11/2018 của Bộ Công 

thương quy định về quản 

lý an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm của 

Bộ Công thương; 

- Thông tư số 

13/2020/TT-BCT ngày 

18/6/2020 của Bộ Công 

thương về sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công thương. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

64.  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 

 

 

13 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 
mất phi 

(trừ 

trường 

hợp cơ sở 

thay đổi 

địa điểm 

sản xuất; 

thay đổi, 

bổ sung 

quy trình 

sản xuất 

và khi 

GCN hết 

hiệu lực:  

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính) 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010; 

- Nghị định số 

15/2018/ND-CP ngày 

02/02/2018 của Chính; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số Nghị 

định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công 

Thương; 

- 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; 

- Thông tư số 

43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

quản lý an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm 
của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 

13/2020/TT-BCT ngày 

18/6/2020 của Bộ Công 

thương về sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước 

của Bộ Công thương. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

VIII Lĩnh vực Giám định thương mại (02 thủ tục) 

65.  Đăng ký dấu 

nghiệp vụ 

giám định 

thương mại 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 
Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 
20/2006/NĐ-CP ngày 

20/02/2006 của Chính 

phủ Quy định chi tiết 

Luật Thương mại về 

kinh doanh dịch vụ giám 

định thương mại; 

- Nghị định số 
125/2014/NĐ-CP ngày 

29/12/2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung quy 

định về dịch vụ giám 

định thương mại tại 

Nghị định số 

120/2011/NĐ-CP ngày 
16/12/2011 và nghị định 

số 20/2006/NĐ-CP ngày 

20/02/2006; 

- Thông tư số 

01/2015/TT-BCT ngày 
12/01/2015 của Bộ Công 

Thương Quy định thủ 

tục đăng ký dấu nghiệp 

vụ của thương nhân kinh 

doanh dịch vụ giám định 

thương mại. 

x x 

66.  Đăng ký thay 

đổi dấu 

nghiệp vụ 

giám định 
thương mại 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương, 

địa chỉ: Số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 
20/2006/NĐ-CP ngày 

20/02/2006 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 
125/2014/NĐ-CP ngày 

29/12/2014 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 
01/2015/TT-BCT ngày 

12/01/2015 của Bộ Công 

Thương. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

IX Lĩnh vực Kinh doanh khí  (24 thủ tục) 

67.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán LPG 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ. 

x x 

68.  Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán LPG 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

69.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán LPG 

07 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 
Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

70.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 
vào chai 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ   

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

71.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào chai 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

72.  Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào chai 

05 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x 
x 

73.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 
trạm nạp LPG 

vào xe bồn 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 
phủ. 

 

x x 

74.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 
vào xe bồn 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

75.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào xe bồn 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

76.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào phương 

tiện vận tải 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

77.  Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào phương 

tiện vận tải 

05 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

78.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 
đủ điều kiện 

trạm nạp LPG 

vào phương 

tiện vận tải 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 
phủ. 

 

x x 

79.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 
kinh doanh 

mua bán 

LNG 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ 

x x 

80.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán 
LNG 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

81.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán 

LNG 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

82.  Cấp Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LNG vào 

phương tiện 

vận tải 

15 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

83.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 
trạm nạp 

LNG vào 

phương tiện 

vận tải 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 
phủ. 

 

x x 

84.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 
trạm nạp 

LNG vào 

phương tiện 

vận tải 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

85.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán 
CNG 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính 

phủ 

x x 

86.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán 

CNG 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

87.  Cấp điều 
chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương nhân 

kinh doanh 

mua bán 

CNG 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

88.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 
trạm nạp 

CNG vào 

phương tiện 

vận tải 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 
phủ. 

 

x x 

89.  
Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 
CNG vào 

phương tiện 

vận tải 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

90.  
Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

CNG vào 
phương tiện 

vận tải 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 
 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

X Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (01 thủ tục) 

91.  Cấp Giấy 

chứng nhận 
sản phẩm 

công nghiệp 

nông thôn 

tiêu biểu cấp 

tỉnh 

20 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Nghị định số 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 
21/5/2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 

- Thông tư số 

46/2012/TT-BCT ngày 

28//12/2012 của Bộ 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

 Công thương quy định 
chi tiết một số nội dung 

của 45/2012/NĐ-

CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ về khuyến 

công; 

- Thông tư số 

26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18/02/2014 

của Bộ Tài chính và Bộ 

Công thương hướng dẫn 

về trình tự lập, quản lý, 

sử dụng kinh phí khuyến 

công quốc gia và kinh 

phí khuyến công địa 
phương; 

- Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014 của Bộ Công 

Thương. 

XI Lĩnh vực Công nghiệp nặng (01 thủ tục) 

92.  Cấp Giấy xác 

nhận ưu đãi 

dự án sản 

xuất sản 

phẩm công 

nghiệp hỗ trợ 

thuộc Danh 

mục sản 

phẩm công 

nghiệp hỗ trợ 

ưu tiên phát 

triển đối với 

các doanh 

nghiệp nhỏ và 
vừa 

50 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Nghị định số 

111/2015/CP-NĐ ngày 

03/11/2015 của Chính 

phủ về phát triển công 

nghiệp hỗ trợ; 

- Thông tư số 

55/2015/TT-BCT ngày 

30/12/2015 của Bộ Công 

thương Quy định trình 

tự, thủ tục xác nhận ưu 

đãi và hậu kiểm ưu đãi 

đối với Dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ thuộc Danh mục 
sản phẩm công nghiệp 

hỗ trợ ưu tiên phát triển. 

 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-26-2014-tt-bct-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-247877.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

XII Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (07 thủ tục)  

93.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

vật liệu nổ 

công nghiệp 
thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Công Thương 

13 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 
thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ về vật liệu nổ công 

nghiệp và tiền chất thuốc 

nổ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/6/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy 

định về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ sử 

dụng để sản xuất vật liệu 

nổ công nghiệp. 

x x 

94.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

thuộc thẩm 
quyền giải 

quyết của Sở 

Công Thương 

02 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 
Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 
phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/ 6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

95.  Cấp Giấy 
chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

tiền chất 

thuốc nổ 

12 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/ 6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương. 

x x 

96.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

huấn luyện kỹ 

thuật an toàn 

tiền chất 

thuốc nổ 

02 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/6/2018 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

97.  Cấp Giấy 

phép sử dụng 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Công thương 

04 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo 

Thông tư 

148/2016/

TT-BTC 

ngày 

14/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/ 6/2018 của Bộ Công 

Thương. 
- Thông tư số 

148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

98.  Cấp lại Giấy 
phép sử dụng 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Công Thương 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo 
Thông tư 

148/2016/

TT-BTC 

ngày 

14/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật Quản lý, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 

15/ 6/2018 của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ Tài 

Chính. 

x x 

99.  Thu hồi Giấy 

phép sử dụng 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của Sở 

Công Thương 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ năm 

2017; 

- Nghị định số 

71/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BCT ngày 
15/ 6/2018 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

XIII Lĩnh vực Hóa chất (06 thủ tục) 

100.  Cấp Giấy 

chứng nhận 
đủ điều kiện 

sản xuất hóa 

chất sản xuất, 

kinh doanh có 

điều kiện 

trong lĩnh vực 

công nghiệp 

10 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 
Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 
09/10/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-71-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-368003.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

101.  Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

sản xuất hóa 

chất sản xuất, 

kinh doanh có 

điều kiện 

trong lĩnh vực 

công nghiệp 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

102.  
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 

10 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 
Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 
09/10/2017 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

 

x x 

103.  
Cấp Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

hóa chất sản 

xuất, kinh 

doanh có điều 

kiện trong 

lĩnh vực công 

nghiệp 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

 

x x 

104.  
Cấp lại Giấy 
chứng nhận 

đủ điều kiện 

kinh doanh 

hóa chất sản 

xuất, kinh 

doanh có điều 

kiện trong 

lĩnh vực công 

nghiệp 

03 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

105.  
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 

10 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

- Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ Công 

Thương. 

 

x x 

XIV Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện (08 thủ tục)  

106.  
Cấp giấy 

phép cho các 

hoạt động 

trong phạm vi 

bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy 

điện trên địa 

bàn thuộc 

thẩm quyền 

cấp phép của 

UBND cấp 

tỉnh (trừ đập, 
hồ chứa thủy 

điện quy định 

tại điểm a 

khoản 3 Điều 22 

Nghị định số 

114/2018/NĐ

-CP 

25 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ quy định quản lý vầ 

an toàn đập, ghồ chứa 

nước; 
- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số Điều của Luật 

Thủy lợi. 

 

x x 

107.  
Cấp lại giấy 

phép cho các 

hoạt động 
trong phạm vi 

bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy 

điện trên địa 

bàn thuộc 

thẩm quyền 

cấp phép của 

03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
Luật Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ; 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-113-2017-nd-cp-huong-dan-luat-hoa-chat-346246.aspx


42 
 

 
 

TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

(trừ đập, hồ 

chứa thủy 

điện quy định 

tại điểm a 

khoản 3 Điều 22 

Nghị định số 

114/2018/NĐ

-CP 

- Nghị định số 
67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính 

phủ. 

 

108.  
Cấp gia hạn, 
điều chỉnh 

giấy phép cho 

các hoạt động 

trong phạm vi 

bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy 

điện trên địa 

bàn thuộc 

thẩm quyền 

cấp phép của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

(trừ đập, hồ 

chứa thủy 
điện quy định 

tại điểm a 

khoản 3 Điều 

22 Nghị định 

số 

114/2018/NĐ

-CP 

15 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 
2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

109.  
Thẩm định, 

phê duyệt quy 

trình vận 
hành hồ chứa 

thủy điện 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

30 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 
Luật Điện lực năm 2012; 

Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

110.  
Điều chỉnh 
quy trình vận 

hành hồ chứa 

thủy điện 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh 

30 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 
2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Điện lực năm 2012; 

Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

111.  Thẩm định, 

phê duyệt 
phương án 

ứng phó thiên 

tai cho công 

trình vùng hạ 

du đập thủy 

điện thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

UBND cấp tỉnh 

20 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 
302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004; 
- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

112.  Thẩm định, 

phê duyệt 

phương án 

ứng phó với 

tình huống 

khẩn cấp hồ 

chứa thủy 

điện thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

113.  Phê duyệt 

phương án 

cắm mốc chỉ 

giới xác định 

phạm vi bảo 

vệ đập thủy 

điện 

25 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Điện lực năm 2012; 

Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

XV Lĩnh vực Điện (13 thủ tục) 

114.  Huấn luyện 

và cấp mới 

thẻ an toàn 

điện 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Điện lực năm 2012; 

- Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Điện lực; 

- Nghị định số 
51/2020/NĐ-CP ngày 

21/4/2020 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014. 

- Thông tư số 

31/2014/TT-BCT ngày 

02/10/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số 

nội dung về an 

toàn điện. 

x x 

115.  Cấp lại thẻ an 

toàn điện 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không 
- Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012; 

- Nghị định số 

14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ngày 
21/4/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 

31/2014/TT-BCT ngày 

02/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-31-2014-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-an-toan-dien-251893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-31-2014-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-an-toan-dien-251893.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

116.  Huấn luyện 
và cấp sửa 

đổi, bổ sung 

thẻ an 

toàn điện 

20 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ  

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Không Thông tư số 
31/2014/TT-BCT ngày 

02/10/2014 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

117.  Cấp giấy 

phép hoạt 

động tư vấn 
chuyên ngành 

điện thuộc 

thẩm quyền 

cấp của địa 

phương 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

- Nghị định số 
137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Điện lực và Luật 

sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Điện lực. 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ sửa đổi một số Nghị 

định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công 

thương. 

- 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. 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương quy định về 

trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-31-2014-tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-an-toan-dien-251893.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

118.  Cấp sửa đổi, 
bổ sung giấy 

phép hoạt 

động tư vấn 

chuyên ngành 

điện thuộc 

thẩm quyền 

cấp của địa 

phương 

 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định  số 
137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 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. 

x x 

119.  Cấp giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối với 

nhà máy điện 

có quy mô 

công suất 
dưới 03MW 

đặt tại địa 

phương 

 

 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 
Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 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; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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
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thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 
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tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

120.  Cấp sửa đổi, 
bổ sung giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối với 

nhà máy điện 

có quy mô 

công suất 

dưới 03MW 

đặt tại địa 

phương 

 

 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định  số 
137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 
Thương. 

x x 

121.  
Cấp giấy 

phép hoạt 

động bán lẻ 

điện đến cấp 

điện áp 0,4kV 

tại địa 

phương 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

122.  
Cấp sửa đổi, 

bổ sung giấy 

phép hoạt 
động bán lẻ 

điện đến cấp 

điện áp 0,4kV 

tại địa 

phương 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

tp Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

- Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 của Chính 
phủ; 

 - Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính 

phủ; 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

 - Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương. 

123.  Cấp giấy 

phép hoạt 

động phân 
phối điện đến 

cấp điện áp 

35 kV tại địa 

phương 

 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  
nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 
Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 
chính. 

- Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

124.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện đến 

cấp điện áp 

35 kV tại địa 

phương 

 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

- Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 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 

21/2020/TT-BCT  ngày 

09/9/2020 của Bộ Công 

Thương. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.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
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

125.  Cấp thẻ Kiểm 
tra viên điện 

lực cho các 

đối tượng 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

04 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 
Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Nghị định  số 
137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

27/2013/TT-BCT ngày 

31/10/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

quy định về Kiểm tra 

hoạt động điện lực và sử 

dụng điện, giải quyết 

tranh chấp hợp đồng 

mua bán điện. 

- Thông tư số 

24/VBNH-BCT ngày 
06/11/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

kiểm tra hoạt động điện 

lực và sử dụng điện, giải 

quyết tranh chấp hợp 

đồng mua bán điện. 

x x 

126.  Cấp thẻ Kiểm 

tra viên điện 

lực cho các 

đối tượng 
thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

trường hợp 

thẻ bị mất 

hoặc bị hỏng 

thẻ 

04 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Công 

Thương (số 

302, đường 

Tân Trào, 
phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang) 

Không - Nghị định  số 

137/2013/NĐ-CP  ngày 

21/10/2013 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

27/2013/TT-BCT ngày 

31/10/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 

24/VBNH-BCT ngày 

06/11/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về 

kiểm tra hoạt động điện 

lực và sử dụng điện, giải 

quyết tranh chấp hợp 

đồng mua bán điện. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-137-2013-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-va-luat-dien-luc-sua-doi-210389.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (15 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (09 thủ tục) 

1.  Cấp Giấy 

phép sản xuất 

rượu thủ công 

nhằm mục 

đích kinh 

doanh 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia năm 2019; 

- 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. 

x x 

2.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép sản xuất 

rượu thủ công 

nhằm mục 

đích kinh 

doanh 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia năm 2019; 

- 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. 

x x 

3.  Cấp lại Giấy 

phép sản xuất 

rượu thủ công 

nhằm mục 

đích kinh 

doanh 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo quy 

định của 

Bộ tài 

chính 

- Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia năm 2019; 

- 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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

4.  Cấp Giấy 
phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá 

 

15 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật phòng, chống tác 
hại của thuốc lá năm 

2012; 

- 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 

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. 

x x 

5.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá 

 

 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 
ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật phòng, chống tác 

hại của thuốc lá năm 

2012; 

- 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 

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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

6.  Cấp lại Giấy 
phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá 

 

15 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Theo 
Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

- Luật phòng, chống tác 
hại của thuốc lá năm 

2012; 

- 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 

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. 

x x 

7.  Cấp Giấy 

phép bán lẻ 
rượu 

10 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 
huyện 

Theo quy 

định của 
Bộ Tài 

chính 

- 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. 

x x 

8.  Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép bán lẻ 

rượu 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính 

-  Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia năm 

2019; 

- 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. 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

9.  Cấp lại Cấp 
Giấy phép 

bán lẻ rượu 

07 ngày 
làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 
nhân dân 

huyện 

Theo quy 
định của 

Bộ Tài 

chính 

-  Luật phòng, chống tác 
hại của rượu, bia năm 

2019; 

- 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. 

x x 

II Lĩnh vực Kinh doanh khí  (03 thủ tục) 

10.  Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 
26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

11.  Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 

12.  Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

07 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Theo 

Thông tư 

số 

168/2016/

TT-BTC 

ngày 

26/10/2016 

của Bộ 

trưởng 
Bộ Tài 

chính. 

Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính 

phủ. 

 

x x 
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

III Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 thủ tục) 

13.  Thẩm định, 

phê duyệt 

phương án 

ứng phó với 

tình huống 

khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện 

thuộc thẩm 

quyền phê 

duyệt của 

UBND cấp 

huyện 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân  

huyện 

Không - Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

14.  Thẩm định, 

phê duyệt 

phương án 

ứng phó thiên 

tai cho công 

trình vùng hạ 

du đập thủy 

điện thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

Ủy ban nhân 

dân cấp 
huyện 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Không - Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012;  

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 

IV Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (01 thủ tục)  

15.  Cấp Giấy 

chứng nhận 
sản phẩm 

công nghiệp 

nông thôn 

tiêu biểu cấp 

huyện 

30 ngày 

làm việc kể 
từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 
huyện 

Không 
- Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 
21/5/2012 của Chính phủ 

- Thông tư số 

46/2012/TT-BCT ngày 

28/12/2012; 

- Thông tư số 

26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18/02/2014; 

- Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 

28/8/2014. 

x x 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-46-2012-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-162814.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-26-2014-tt-bct-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-247877.aspx
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TT 

Tên  

thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ  

pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

DV 

BCCI 

Thực 

hiện 

tại Bộ 

phận 

Một 

cửa 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 thủ tục)  

1.  Thẩm định, 

phê duyệt 

phương án 

ứng phó với 

tình huống 

khẩn cấp hồ 

chứa thủy 

điện thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không - Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012; 

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 
phủ. 

x x 

2.  Thẩm định, 

phê duyệt 

phương án 

ứng phó thiên 

tai cho công 

trình vùng hạ 

du đập thủy 
điện thuộc 

thẩm quyền 

phê duyệt của 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

Không - Luật Điện lực năm 

2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Điện lực năm 2012; 

- Luật Thủy lợi năm 

2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ. 

x x 
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