
UBND THANH PHO HA NQI 
SO CONG TIJTNG 

S6 : A ThSCT-QLTM 

V/v huàng dn np h so d ngh cp 
Giy chirng nhn kinh doaxih xng dâu, 
khI, ATTP, Giây phép ban buôn rilçiu, 
thuc lá cüa các Doanh nghip thrc hin 
kêt 1un cüa Thu tuOng ChInh phü ye 
phông, chông djch COVID-19 trong tInh  
hhihmi. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày,15 tháng 5 nãn'z 2020 

KInh g1ri: Các Doanh nghip kinh doanh xàng du, khi, ATTP, ruçiu, thu6c là 

Thire hiin Chi tlij s 16/CT-TI'g ngày 3 1/3/2020 cüa Thu twng Chinh phü, 
Clii thj s OSICT-UBND ngày 31/3/2020 cüa Chu tch UBND Thành ph v thxc 
hin các bin pháp c.p bach phông, chng djch COVID- 19 và van bàn s6 
2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 cüa Van phOng Chinh phü, Van bàn so 
11 87/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2020 cüa UBND Thành ph Ha Ni v vic thrc 
hin mt s giài pháp tip nhn và. trá k& qua thu tiic hành chInh d phOng, chng 
djch COVID-19. S& Cong Thucmg dà ban hãnh van bàn s 145 1/SCT-QLTM ngày 
08/4/2020 và van bàn s 1495/SCT-QLTM ngày 13/4/2020 v vic huàng dn np 
h so d nghj. cp Giy chiirng nhn ATTP cüa SX-KD, Giy chrng nhn kirih 
doanh xäng du, khI, Giy phép bàn buôn nro'u, thuc là ci:ia the Doanh nghip ung 
phó vri dch COVID-19 trên dja bàn Thành ph (Trong th&i diê'rn dang thicc hiçn 

viçc cách lyxà hi7l). 

Thrc hin van bàn si 1724/UBND-KGVX ngày 09/5/2020 cüa UBND 
thành ph Ha Ni v vic thc hin kt 1un cüa Thu tithng ChInh phü v phOng, 
cMng djch C OVID- 19. Trên dla  bàn Thành ph da nhiu ngày lien tic không có ca 
nhim mdi, nhmig thxâc din bin djch bnh tren th gii v.n rt phüc tap. S 
Cong Thuang d nghI các doanh nghip tip tijc th hin mt s6 ni dung sau: 

1. D nghj the doanh nghip gui h so d nghj cp Giy chirng nhn ATTP 
cüa SX-KD, Giy chtrng nhn kinh doanh xàng du, khi, Giy phép bàn buôn ruçiu, 
thuc là theo quy djiih hin hành ti BQ phn tip nhn và trà kt qua nhung thirc 
hin theo hithng dn cua Sâ trong giai don mri v phông, chng djch. Dc bit 
khuyn khich doanh nghip thixc hin np các TTTIC trên rnôi trixOng mng, thông 
qua dtch  vi cong trc tuyn muc d 3, muc d 4 trên Cng djch vii cong Quc gia, 
Cng djch vii cong cüa Thành ph hoc thirc hin vic nhn và trã kt qua thông 
qua djch vii Bixu chInh cOng Ich cüa Thành ph& thai gian giài quyt h so du9'c 
tInE tr ngày doanh nghip gui online hoc du binj din gui v Sâ. 
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2. Thuc hiên Chi th s 1 9/CT-TTg ngày 24/4/2020 cfia Thu tung ChInh 
phñ, Clii thj s 07/CT-UBND ngày 27/4/2020 cüa Chu tch UBNID Thành ph ye 
thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 trong tInh hinh mói, vic 
thuc hiên cách ly xã hôi dã duoc bãi ho. Do vy, các h so cüa doanh nghip np 
d nghj cp Giy chimg nhân ATTP cüa SX-KD, Giy chirng nhn kinh doanh 
xng du, khI, Giy phép ban buôn nrgu, thu6c lá k tr ngày 20/5/2020, S Cong 

Thuo'ng sê tin hành thm dnh diu hen kinh doanh tai Ca s tnrc khi cp phép 

theo quy djnh. 

SO Cong Thucmg thông báo d các doanh nghip h so d nghi. cp Giy 
chi1rng nhân ATTP cüa các DN SX-KD, Giy chirng nhn kinh doanh xng du, 
khI, Giy phép ban buôn rugu, thuc lá cüa các Doanh nghip bit và thixc hin 
theo quy dijnh./. - 

Noi ,zhân: 
- Nhii trên; 
- B Cong Thirng; 
- UBND Thành pho; 
- Giám doe SO'; 
-CáedIcPGD; 
- UBND các Q,H,Txa; 
- PhOng QLCN; Thanh tra; 
- Van phong SO (B phân 1 cO'a); 
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