
U BAN MIAN DAN CONG HOA xA ROT CffiJ NGHIA VIIT NAM 
T11AN1 PRO HA NQI . Dc 1p -Tip do - Hnh phüc 

S& 52GIQD-UBND Ha Nôi, ngày 2STtháng4ij nám 2020 

QUYET ii 
V vic phê duyt, bi bô quy trInh nti b giäi quyêt 

_c1ành chInh thuc phm vi chfrc náng quail w nhà ntrc 
sO CONG THUcNG HA N cüa S& Cong Thirong thành phô Ha Ni 

CR(JCH jJYBANN}IANDANTHANHPHOHANOI 

CyÔn _ 
àntiZt To chic chInh quyên djaphuvng ngày 19/6/2015, Luat si'ca dôi, 

sung mat  so diêu cüa Luat To chic hmnh phñ và Luat To chic chInh quyên dia 
phwang ngây 22/11/2019, 

Cáncj Nghj dinh sá 61/20181ND-CP ngày 23/4/2018 cia ChInh phü v thitc 
hiên co' chê mat  tha,  mat  tha lien thông trong giái quyit thñ tyc hành chInh, 

än th Nghj djnh sá 1 7/2020/ND-UP ngày 05/02/2020 cüa hInh phñ tha 
ddi, bd sung mat  so diu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu klan ddu tw, kinh 
doanh thuac li'nh wc quán l nhà nwâc cia a Cong Thwoiig, 

Ctàn th Thông tw s 01/2018/TT-VPP ngày 23/11/2018 cüa Van phông 
ChInh phi hw&ng dan thi hành mat  sO quy djnh cüaNghj djnh sO 61/2018/ND-cP 
ngày 23/4/2018 cia ChInh phi ye thtc hlan  ca ché mat  tha,  mat  tha lien thông 
trong giái quyêt thi tyc hành chInh, 

än cz- Quyt djnh s 18/2 02 0/QD-UBND ngày 04/9/2020 cña U.y ban n/ian 
dan thành phO Ha Nç3i ban /thnh Quy djnh thrc hian co' cM mat  cia,  mat  cü'a lien 
thông trong giái quyêt thu tyc hành chInh trên dja bàn thành phO Ha Nai, 

Can th QuyEt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa 3ha tjch UBND 
thành phô Ha Nai  ye viçc cOng ho Danh myc thñ tyc hành chInh, thu tyc hành 
chInh bj bâi bO Thih vrc Cong Thwoizg thuç5c thdm quyên giái quyêt cia Sá Cong 
Thwoi'zg, UBND cap huyan  trên dja bàn thànhphO Ha Nai, 

än ci Quylt djnh s 3822/QD-UBND ngày 2 6/8/2020 cüa chu tjch UBND 
thành ph0 Ha NOi  ye viec cOng ho Danh myc thu tyc hành chmnh hi Mi ho thuç5c 
phgm vi chu'c náng quán 1)5 nhà nithc cia SÔ COng Thwcrng Ha Nai, 

Theo d nghj cña Giám dc SO' Cong Thuong tgi TO' trInh s 4568/TTr.-SCT 
ngày 14 tháng 10 nám 2020. 

QUYET D4ll: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quyët djnh. nay 35 quy trinh ni b giài quyt 
thu tçic hãnh chinh thuc phm vi chic nng quãn 1 nhà nuc ciia S Cong 
Thucing (gom: 26 quy trinh nOi bQ giãi quyêt thX tiic hàñh chmnh cap Thnh pho; 09 
quy trInh ni bO giãi quyêt tbñ ttic hãnh chinh cap buyn; bi bO 41 quy trinh ni 
b dugc phê duyt ti Quyet djnh so 6600/QD-UBND ngày 14/11/2019 cüa Chü 
tjch UBND Thnh phô (gOrn: 28 quy trinh ni b giãi quyêt thu ttic hành chInh cp 
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Thành pM; 13 quy trInh nOi  b giái quyt thij tiic hnh chmnh cp huyn) - ('Chi tilt 
tai các Phy lyc kern theo). 

Diu 2. Sâ Cong Thixang có trách nhim chü trI, pMi hçip v&i ca quan, dan 
vj lien qum can cü Quyêt djrth nay xây dirng quy trinh din tr dê phiic viii vic 
cung cap djch vii cong trixc tuyen theo quy dnh. 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiu lc thi hành k tr ngày k. 
Các qu frmnh ni b giài quyt thu tçic hành chmnh sau day ht hiu lc: 
.Quy trinh ni b s 1, 13, 19, tr 32 dn 37, tfr 53 dn 61, t1r 73 .dn 78, tr 

113 dn 115, 118 miic A Phii liic 1, 2; tir 1 den 13 mic B Phii luc 1, 2 ban hãnh 
kern theo Quyêt djnh so 6600/QD-UBND ngày 14/11/2019 cüa Chü tjch Uy ban 
nhãn dan thành phô Ha Ni. 

Diui 4. Chánh Van phông T:Jy ban nhãn dan Thành pM; Giám d& các Sâ; 
Thu trixông các ban, ngãnh Thành phô; Uy ban nhãn dan các qun, huyn, thj xã va 
các to chCrc, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nàyL4- 

Noinhin: 
-NinrDiêu4; 
- Cliii tjchUBND Thành phô; 
- Các Phó Cliii tjch TJBND Thành phô; 
- VP: Thãnh iiy, Doãn BI3QH TP, BDND TP; 
- VPUBTP: CVP, PVP L.T.Lirc, 
cac Phông: TKBT, KT, HC-TC, KSTFHC, TH-CB; 
- C&ig giao tiêp ctin t1r Ha Ni; 
- Luu: VT, KSTTHC(mg) 
37076—c 



Phulucl 
DANH M1JC QTJY TRiNII NQI BQ GIAI QUYET TTHC 

TIIUQC PRAM VI cii(j'c NANG QUAN L'c NRA NTIOC 
CUA SO CONG TIIIYONG TRANEI PRO iiA NQI 

(Ban hànhlcèm theo Quyê't dinh s 526/QD-UBND 
ngày tháng A4 nám 2020 cja C/in tjch Uy ban nhdn dan thành phô Ha Ni2 

A. DANFI MVC  QUY TRiNa NOT BQ GIAT QUY1T TTHC CAP THANEE PRO 

STT Ten quy trinh ni b K hiu 

I Linh viyc An toàn thirc phm 

1 
C.p Giy chthig nhn dii diu kin an toàn thiic phm d& vâi cc 
si san xuât, kinh doanh thrc phãm do Sr Cong Thucmg thiic hin 

T 01-11 2020 ' 

2 
Cp lai Gi&y chiing nhn dii diu kin an toàn thrc phrn dii vói cc 
sâ san xuãt, kinh doanh thirc pham do Sâ Cong Thixcing thirc hién 

T 02-11 2020 

II Linh virc Lu'u thông hang hóa trong rnthc 

3 CpGiy chiing nhn dii diu kin du lit trng cay thuc la QT.03-1 1.2020 

Cap sua doi, bô sung Giây chung nhân du diêu kiên dâu tij trông 
cay thuoc la 

QT 04-11 2020 

5 Cp 1ti Giy chiing nhn dii diu kin du lit trng cay thuc lá QT.05- 11.2020 

6 Cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thué,c lá QT.06-1 1.2020 

7 Cp siia di, b sung Giy phép mua bàn nguyen Iiu thuc là QT.07-1 1.2020 

8 Cp 'a1 Giy phép mua ban nguyen Iiu thuc là QT.08-1 1.2020 

9 Cp Giy phép bàn buôn san phm thu6c là QT.09- 11.2020 

10 C.p siia di, b sung Giy phép bán.buôn san phin thuc là QT.10-1 1.2020 

11 C.p lai Gi.y phép bàn buôn san phm thuc là QT. 11-11.2020 

12 
Cpgiy phép san xut ruqu cong nghip (quy mô dixâi 3 triu 
lit/nam) 

QT. 12-11.2020 

13 
Cp siia di, b sung giy phép san xut ruçiu cong nghip (quy 
mô duâi 3 triêu lit/näm) 

QT 13-11 2020 

14 
Cp lai giy phép san xut ruvu cong nghip (quy mô duâi 
triu htlnam) 

QT. 14-11.2020 

15 
Cp Giy phép bàn buôn ruçu trên dja bàn tinh, thành ph trrc 
thu9cTrunglxang 

QT.15-1 1.2020 

16 
Cp süa di, b sung Giy phép ban buôn ruqu trên da bàn tinh, 
thành phô trçlc thuOc  Trung uong QT 16-11 2020 

17 
Cp lai Giy phép bàn buôn ruçiu trên dia bàn tinh, thành ph 
trirc thuçc Trung uo'ng 

QT.17-1 1.2020 
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ifi LTnhvrdHóacht 

18 
Cp Gi.y chimgnhn dü diu kin san xut hOa chit san xuât, 
kinh doanh có diêu kin trong lTnh vrc Cong nghip QT. 18-11.2020 

19 
Cp diu chinh Giy chüng nhn dü diu kin san xut hóa chit 
san xut, kinh doanh có diêu kin trong lTnh vxe cOng nghip QT.19-11.2020 

20 
Cp 'ai GiAy chirng nhn dü diu kin san xut hóa chit san 
xuât, kinh doanh có diu kin trong linh virc cong nghip QT.20-11.2020 

21 
Cp Giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hOa chit san 
xuât, kinh doanh Co diu kin trong lTnh virc cOng nghip QT.21-1 1.2020 

22 
Cp diu chinh Giy chi'rng nhn dü diu kin kinh doanh hóa 
chat san xut, kinh doanh CO diu kin trong linh virc cong 
nghip 

QT.22-11.2020 

23 
Cp 1.i Giy chirng nhn diX diu kin kinh doanh hóa chit san 
xuât, kinli doanh có diu kin trong linh virc cOng nghip QT.23-11.2020 

IV LinhvircKinhdoanhkhI 

24 
Cp Giy chimg nhn dü diu kin thircing nhãn kinh doanh mua 
ban LPG 

QT.24-1 1.2020 

25 
Cp Giy chixng nhn dü diu kin thixcing nhân kinh doanh mua 
ban LNG 

QT.25-11.2020 

26 
Cp GMy chüng nhn dü diu kin thrnmg nhân kinh doanh mua 
ban CNG 

QT.26- 11.2020 

B. DANH MXC QUY TRtNH NQI BQ GIAI QUYET TTHC CAP HUUN 

STT Ten quy trinh ni b K hiu 

I Linh vçc Liru. thông hang hOa trong nir&c 

1 
CAp giAy phép san xuât ruvu thu Cong nhm mic dIch kinh 
doanh 

QT.27-1 1.2020 

2 
Cp 'a giây phép san xut nrçxu thu cong nhm m1ic dIch kinh 
doanh QT.28-11.2020 

Cp sira di, b sung giy phép san xut rixçYu thu cOng nh.m 
rniic dIch kinh doanh QT 29-11 2020 - 

4 Cp Giy phép ban lé ruçiu QT.30-1 1.2020 

5 Cp sra dii, b sung Giy phép ban lé rixçiu QT.3 1-11.2020 

6 Cp lai Giy phép ban lé ruvu QT.32-1 1.2020 

7 Cp Giy phép ban lé san phm thuc lá. QT.3.3-11.2020 

8 C.p s1ra di, b sung Giy phép ban lé san phrn thuc Ia QT.34-1 1.2020 

9 Cp 1i Giy phép ban lé san phm thuc lá QT.35-1 1.2020 



Phu 1iic II 
NOT DJJNG CAC QUY TRINH NOT  BQ GIAFQUYET TTHC 

THUQC PHeM VI CHi1C NANG QUAN L NHA NIOC CUA 
S( CONG TIIING THANLI PHO HA NQI 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s6 9AG /QD- UBND 
ngày .2S tháng M nám 2020 cza Chz tich Uy ban nhán dan thànhphô Ha Nz) 

A. NQI DUNG QUY TRNH NOT BQ GIAI QUYET TTHC CAP THANH PHO 

1. Quy trInh: Cp Giy chfrng nhn dü diu kin an toàn thrc phm di vi co' so' 
san xuât, kinh doanh thic phâm do So' Cong Thiro'ng thirc hin (QT.O1-11.2020) 

Miic dIch: 
Quy djnh trinh tr thxc hin d& vâi hot dng cp Giy chiirng nhn ca si dü 
diu kiin  an toàn thc phârn trong san xuât, kinh doanh (sau dày gi tat là 
Giây chrng nhn) thuOc phm vi quãn 1 cüa Si Cong Thucmg trên dja bàn 
thành phô Ha Ni. 

2 

• 

• 
• 

Phtmvi: 
- Các doanh nghip có giy chi'rng nhn dang k kinh doanh/giy chirng nhn 
ding k doanh nghip/giây chirng nhn dang k dâu tix do BO Kê hoch và 
Du tix hoc Si K hoch và Dâu fir Ha NOi cap, hçip tác xà có giây chCrng 
nhn däng k kinh doanh do UBND cap huyn cap (g9i tat là ca si): 

+ San xut, kinh doanh các san phm: bia; ruçru, cn và d ung Co cn 
(khong bao gôm san phám nrçiu bô do B Y tê quãn 1); nixóc giâi khát (không 
bao gm rnxâc khoãng, nuàc tinh khiêt do B) Y tê quãn lv); sUa chê bién, du 
thrc vet, hOt, tinh  bOt,  bánh, met, kço (khOng bao gôrn các san phâm bO sung 
vi chat dinh duö'ng, thrc phâm chfrc näng do BO Y tê quãnl); ding ci, vt 
lieu bao gói, chira dirng thc phm trong qua trInh san xuât, chê biên, kinh 
doanh thrc phm thuOc  lTnh vrc dugc phân cong quãn l. 
+ Ca sâ không thc hin cong don san xu.t nhirng kinh doanh nhiu 1oi san 

phm thrc phâm thuOc thârn quyên quãn 1 cüa ti'x 02 ca quan quãn l chuyên 
ngành trc len trir chçi dâu mOi, dàu giá nOng san). 

+ Ca sà v'ra san xut vtira kinh doanh nhiu Ioi san phm thuOc thm quyn 
quail 1 cüa ti'x 02 cci quan quãn l chuyên ngành trâ len lra chçn S Cong 
Thucrng d thirc hin thu tic hành chInh. 
+ Ca si san xut nhiu loi san phrn thrc phm thuOc thin quyn quân 1 

ci'ta tr 2 ccr quan quàn 1 chuyên ngành tth len thI ca quan quàn l' san phâm có 
san Iuçng lan nhAt trong các san phâm cüa ca sa san xuât là ca quan quãn i. 

- PhOng Quãn I Cong nghip cO trách nhim chü trI t chc thrc hin di vâi 
các Ca sti san xut thc phm. 

- Phông Quãn l Thuang mi có trách nhirn chü trI t chirc thirc hin di vOi 
các cci s& kinh doanh thirc phrn, ccc s6 vra san xuât vCra kinh doanh thrc 
phârn. - 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' so' pháp 1 
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1. LutAntoànthircphrnngay 17/6/2010; 
2. Nghj djnh s6 77/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 sa di, bë sung rnt s quy 
dinh ye diêu kiên dâu tix kinh doanh trong lTnh vi1c.mua ban hang hóa quc t& 
hóa chat; 4t 1iu no cong nghip, phân bón, kinh doanh khI, kinh doanh thixc 
phâm thuOc phm vi quail i nhà nixâc ciXa BO Cong Thiwng; 
3. Nghj djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü si:ra di mt 
so Nghj djnh lien quan den Eiêu kin dâu lii kinh doanh thuc phm vi quãn l 
nba niiâc cüa BO Cong Thirccng; 
4. Nghj djnh s 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa ChInh phiX quy dnh chi 
tiêt thi hành mOt  so diêu cUa Lust an toàn th?c phm; 
4. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa Chinh phü süa d&, b 
sung mt so diêu cUa các Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tLr kinh doanh 
thuc linh virc quán 1 nhà niiâc cUa B Cong Thwng; 
5. Thông ti.r s 43/20 1 8/TT-BCT ngày 15/11/2018 ciXa BO Cong Thirong quy 
djnh ye quàn 15' an toàn th'irc phâm thuOc trách nhim cüa B Cong Thumig; 
6. Thông Pr s& 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh 
mirc thu, chê dO thu, np, quãn 15' và siX diing phi trong cong tác an toàn ye 
sinh thirc phâm; 

7. Thông Pr s 117/2018/TT-BTC ngay 28/11/2018 cüa BO Tài chinh siXa di, 
ho sung mOt  so diêu cüa Thông Pr so 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/20 16 cña 
BO Tài chfnh quy djnh miXc thu, chê dO thu, nOp,  quãn 15' và siX diing phi trong 
cong tãc an toãn v sinh thirc phâm; 
8. Thông Pr s 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 cüa BO Tài chInh siXa di, b 
sung mOt  so diêu cüa Thông Pr so 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/20 16 cüa Bô 
Tài chInh quy djnh miXc thu, chê dO thu, np, quãn 15' và siX dicing phi trong 
cong tác an toàn vO sinh thirc phâm; 
9. Quyt djnh sé 14/2019/QD-UBND ngày 05/7/2019 cüa UBND thành phé. 
Ha NOi ban hành Quy djnh phân cOng. phân cap quân 15' ye an toàn thc ph.m 
trên dja bàn thành phô Ha NOi; 
10. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngay 11/5/2020 cUa ChiX tjch UBND thành 
phô Ha NOi ye viOc  cong bO Danh mijc'thü tc hành chInh, thU tc hành chInh 
bj bi bO lTnh vrc Cong Thixang thuOc thâm quyên giãi quyêt cUa S& Cong 
Thixo'ng, UBND cap huyn trên dja bn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn h so' Bàn chfnh Ban sao 

1. Dcm d nghi (Mu s 01 a My.c I tai  Phi liic ban 
hãnh kern theo Nghj djnh sO 17/2020/ND-CP); 

2. Bâo sao Giy chUng nhan dang k5' kinh doanh hoac 
Giây chiX'ng nhan dàng k5' doanh nghip hoc Giây 
chUng nhan  dâu Pr theo quy djnh cUa pháp luat; 

x 

3. Ban thuyt minh v ca s vat  chat, trang thit bj, 
dung cu bao dam diêu hen ye sinh an toan thi.rc phâm 
theo Mu so 02a (dôi vâi ca sr san xuât), Mâu sO 02b 
(dOi vâi ca sO' kinh doanh) hoäc Ca Mâu so 02a và 
Mu sO 02b (dôi vOi ca sO' vira san xuât vira kinh 

x x 
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doanh) Miic I ti Phi 1iic ban hành kern theo Ngh 
dinh so 17/2020/ND-CP; 

4. Danh sách thng hçip dü sue khOe do chü ca sä xác 
nhn hoc giay xác nhan âñ sirc khOe cCia chii ca si và 
ngixôi trirc tiêp san xuât, kinh doanh thçrc phám do ea 
sà yté cap huyn tth len cap; 

5. Gi.y xác nhn dà dugc tap hun kin thrc v an 
toàn th'çrc phâm cUa nguJi trirc tiêp san xuât, kinh 
doanh thirc phâm có xác nhan  cüa ca sä; 

x x 

6. Báo cáo kt qua kh.c phic Mu s 04 Miic I ti Phii 
hic ban hành kern theo Nghi. dinh so 17/2020/ND-CP). 

3.3 Sôhrqnghôso 

01 bO 

3.4 TIi?rigianxfr1 

Trong th?ñ gian 05 ngày lam vic k tcr khi có kt qua thm djnh th%rc té ti ca 
si là "Et". Trixàng hcip tr chôi cap phãi trã 1yi bang van ban và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhan và trá kt qua 

BQ phn Tip nhan và Trã k& qua - S Cong Thuang; Dja chi: S 331 Cu 
Giy, qu.n Cu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhI/L phi 

Thrc hin theo quy djnh ti các Thông tu: s 279/201 6/TT-BTC ngày 
14/11/2016, so 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018, so 75/2020/TT-BTC ngày 
12/8/2020 cña BQ truàng B Tài chInh quy djnh müc thu, chê d thu, np, 
quân I và s'Cr d%ing phi trong cong tác an toàn v sinh thrc phârn. 

3.7 Quy trinh xfr I cong vic 

TT Trinh fir Trach nhiem 
Thôi 
. gian 

.x Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Ca so d nghj cp giy 
chrng nh3n nOp 01 b ho 
sa theo quy dinh tOi SO 
Cong Thixang hotc qua 
dich vu biiu chInh ho.c 
qua rnng din tü. 

Ca sO có 
nhu câu 

GRi 
hanh 
chInh 

Theo muc 3.2 

B2 

* Tip nhn h sa: 
- Chuyên viên tiêp nhn 
kiêm tra dâu m11c ho sa: 
+ Nuh sci hcip l (dAu 
mic o sa ay U va 
khai day dü theo quy 
djnh): lap và giao Phiêu 
tiêp nhn cho ngixài np 

Chuyên viên 1/2 ngày 

- Danh muc h sa 
Muc 3 2 
- Phiu tip nhân và 
hen trà ho sa hành 



h so theo quy djnh. 
+ Nu h so' chira hap 1 
thI Chuyên viên tiêp nhn 
hsashgdn1ithü 
t1ic, h so theo quy djnh. 
* Thu phi thm djnh cp 
giy chirng nhn dü diêu 
kin ATTP cüa co' só 

B3 
Chuyn h so cho phông 
chuyên mon. 

Chuyên Vfl 

TN&TKQ 
1/2 ngày 

Phiu kim soát qua 
trInh h so hành 
chInh 

B4 

Thmdjnhhsc: 
* Trith'ng hQp hd so' dcy 
dz, hQp l.• 

Chuyn b'trâc tip theo. 
* Trzthng hcxp ha so' chita 
day di'i, hcip l: 

- Thông báo, yêu CU b 
sung ho SO tOi CO S1 (th&i 
gian ch b sung h so' 
không tinh trong th?ri gian 
thm dinh h so). 

- Sau 30 (ba mixoi) ngày 
lam vic k tir ngày thông 
báo yêu cu b sung h so 
ma Co sâ không bô sung 
hoc b sung không dy 
dU thI ht so không cOn 
giá trj. So' Cong Thixo'ng 
ban hành Thông báo hüy 
hôsogiricoso'. 
- Nu co so' dã b sung dy 
dü, hap 1 h so theo yeu 
câu: chuyên buâc tip theo. 

Phông QLCN; 
Phông QLTM 

B phn 
TN&TKQ 

04 ngày 
huTi V1C 

Thông báo yêu cu 
b sung hso cp 
GCN Co si áü diu 
kin A'I'TP 

Tiôn báo hüy ho so 
Cap GCN Co so' dü 
diêu kin ATTP 

BS 

Thm dinh thirc t ti co so' 
* Tru-ôi'zg hQp kit qua 
thm djnh. "dzt" hoc 
"không 
Chuyn buâc tip theo 
* Tru'ô'ng hcip khi thd'm 
djnh, cc" so' san xuâ't, kinh 
doanh không thu5c phgm 
vi quán lj cia SO' COng 
Thu'crng. 

Doàn thT[ 
djthi thirc tê t.i 
co so', Phông 

QLCN và 
PhOng QLTM 

15 ngày 
lam viêc 

Biên bàn thm dinh 
diu kin ATTP di 
VOl CO So' san Xuât 
thirc phm theo Mu 
so 03a, kinh doanh 
theo Mu s6 03b, vira 
san xut vera kinh 
doanh theo Mu s 
03a, 03b ban hãnh 
kern theo Ngh djnh 
s6 17/ND-CP ngày 



5. 

Phàng QLCN, Phông 
QLTM thani mini Lnh 
do SÔ ban hânh Thông 
báotrâh scho casi. 

* Tru'ô'ng hcip kit qua 
thdm djnh "chô' hoàn 
thin" t"biên bàn phài ghi 
rö l•j do và yeu cdu co' s 
n5p Báo cáo khc phyc,.) 
- Cc sâ np báo cáo kh&c 
phiic v Eoàn thm djnh, 
dng thôi np phi cp 
giAy chi'rng nhn dü diu 
kiên ATTP 1n 2. Sau 60 
ngày Co si không np báo 
cáo khc phic và phi theo 
quy dinh, ho so dà np và 
kêt qua thm djnh 1n 1 
khong can giá fri. 
Cong Thirang ban hành 
thông báo không cAp GiAy 
chirng nhn gi Ciic Quân 
1 Thj truông, UBND cAp 
huyên noi có dja chi san 
xuât, kinh doanh cüa Ca 

si dê giám sat. 

- ThAm dinh lAn 2: Nu 
kt qua "Dat" hoäc 
"ông dat": chuyn 
buóc tip theo. 

Phông QLCN; 
Phàng QLTM 

Co sâ san xut, 
kinh doanh 
thirc phm 

PhOng QLCN, 
Phông QLTM, 

B phn 
TN&TKQ 

Thai 
gian 
khac 
phçic 

không 
qua 60 
ngày k 
tir ngày 
thâm 
djnh 

lan 1 

10 ngay 
lam vic 

k tr 
ngay 
nhän 

BCKP 

05/02/2020 cUa 
Chinh phü: 

Thông báo trà h s 
Cap GCN ca s dü 
diêu kiin ATTP 

Báo cáo khc phçic 
theo mu 04 ban hành 
kern theo Nghj dinh 
s 171ND-CP ngày 
05/02/2020 cüa 
ChInh phü 

Th Ong báo lông cAp 
GiAy ch(rng nhn 

B6 

Dir thão giAy chüng nhânl 
Thông báo không cAp 
giày ching nhân trInh 
länh do phàng phê duyt. 

Chuyên viên 
Phông QLCN, 
PhOng QLTM 

01 ngày 
GiAy chcrng nhn/ 
Thông báo không cAp 
giây chrng nhn 

B7 

Kim tra ni dung d xuAt 
cüachuyênviên: 
+ Nu ding : K nháy 
vAn bàn, trInh Lànli. do 
S xem xét. 
+ Nu không dng : 
• Quay laj buâc 5. 

Lânh do 
PhOng QLCN, 
Phông QLTM 

01 ngày 
lam icc 

B8 
LAnh do SO' phê duyt 
GiAy chng nhn1Thong 
báo không cap GCN 

Lnh do SO' 

- 

02 ngày 
lam V1C 

Giy chg nhân co 
sO' dü diu kiên 
ATTP di vâi co sO' 



san xut theo Mu s 
05a, di vâi ccr s 
kinh doanh theo Mu 
s05bca só vera san 
xut vxa kinh doanh 
theo Mu s 05c ban 
hành kern theo Nghi. 
djnh s 17/ND-CP 
ngày 05/02/2020. 

B9 

Ly s và ctóng dugMy 
chi'rng nhân: 

- Chuyên viên PhOng 
QLCN, Phàng QLTM lay 
so giây chirng nhn t.i B 
phan Van thu. 

giy chimg nhn, dong 
dâu và thrc hin hxu trct 
theo quy dinh 

Chuyên viên 
Phông QLCN; 
Phông QLTM 

B phn Van 
thi.r 

1/2 ngày 
lam vic 

B1O 

B phn tiêp nhn Va trã 
két qua tiêp nhn Giy 
chng nhn và cp nht 
vào So cp GCN cci sâ dü 
diu kin ATTP. 

Chuyên viên 
B phn 

TN&TKQ 

1/2 ngày 
lain viêc 

S theo dOi 
cp/không cp GCN 
ca so dü diêu kiên 
ATTP 

B 11 

Trã kêt qua cho ca só và 
thu 1 phi cp giy chiTrng 
nhân ca sô dü diêu kiên 
ATTP theo quy dnh 

Chuyên viên 
B phn 

TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

4 Biu mu 

1. Don d ngh (Mu s 01 a Mic I ti Phi hic ban hành kern theo Nghj djnh s 
17/2020/ND-CP); 

2. Ban thuyt minh v ca sâ 4t chit, trang thiêt b, diing ci báo darn diêu kin 
v sinh an toàn thi.xc phAm theo Mu s 02a (di vOi cci si san xut), Mu s 
02b (di vâi cci s kinh doanh) hoc Ca Mu so 02a và Mu s 02b (dôi vâi ca 
sâ vt'ra san xut vCra kinh doanh) Mic I ti Phii 1iic ban hânh kern theo Nghj 
• djnh s 17/2020/ND-CP; 
3. Báo cáo kt qua khc phic (Mu s 04 Miic I ti Phii liic ban hành kern theo 
Nghj dnh s 17/2020/ND-CP); 
4. Bik mu theo dOi, giâi quyt thu tic hành chInh ban hành kern theo Thông 
lii s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/20 18 cüa B trithng, Chu nhirn Van 
phOng ChInh phü (Mu s 0 1-06). 
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MusO1a 
CONG HOA xA 1101 CHU NGHfA VIIT NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

Dja danh, ngày tháng nàm 20.... 

BODENGHI 
Cp Giy chfrng nhn co' s.r dii diu kin an toàn thirc phm 

KInh gfri: (Ten ca quan có thrn quyên cap)  

Ca sâ san xut, kinh doanh (ten giao djch hqp pháp):  
Diadiêmt.i:  
Diênthoai Fax:  
Ngành nghé san xuât, kinh doanh (ten san pham):  
Nay np h sa xin cap Giây chmg nhn ca si dU diêu kin an toàn thrc phâm cho: 
-Cascsánxut o 
- Ca sâ kinh doanh"2 o 
-Casasánxutvirakinhdoanh ci 
- Chui ca sO kinh doanh th%rc phâm ci 

(ten ca si)  
Chüng tôi cam kêt bão dam an toãn thrc phâm cho ca sâ trên và chju hoãn toàn trãch 
nhim ye nhüng vi phm theo quy djrih cUa pháp 1ut. 
Trân tr9ng cam om!. 

so' gfri kern gm: PAl DIN CO S( 
- (K ten, dóng dáu) 

(1): Di vói Chui kinh doanh thrc phm kern theo danh sách co sO' kinh doanh thuc chui 
(2): Danh sách nhóm san phâm 
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DANEI SACH CAC CcI S5 JUN11 DOANH THUOC CIIUOI 
(Kern theo mu do'n d nghj ddi vol chuâ'i ccr sO kinh doanh thi!c phdm) 

STT Ten co' s& thuôc chui Dja chi Thôi htnGCN Ghi chü 
1 
2 
3 

DANH SACH NHOM SAN PHM 
(Kern theo rn1u don dô'i vOl chui co' sO kinh doanh thrc phá'm 

và cci sO kinh doanh thitcphârn tong hQp) 

STT Ten nhóm san phãm 
Nhóm san phm kinh 

doanh d nghj cap 
Giây chthig nhn 

I Các nhóm thuc phm vi quãn I cüa Bô Y tê 
1 Nrn5'c ung dóng chai 
2 Nixâc khoáng thiên nhiên 
3 Thirc phrn cht'rc näng 

Cáo vi chtb sung vào thrc phm và thrc phm tang 
cu&ng vi chat dinh dirO'ng 

5 Phi gia thirc phm 
6 Hi.rcing 1iu thrc phm 
7 Chit h trç ch bin thirc phm 

8 
Dá thirc ph.m (Nirâc dá dung 1in và nuâc dá dung d 
chê biên thirc phâm) 

9 
Cáo san ph.m khác không dixcic quy djnh tai  danh milc 
cüa BO Cong Thuo'ng và B Nong nghip và Phát triên 
nông thôn 

II Các nhóm thucphm vi quãn 1 ciia B Nông nghip và Phát trin nông thôn 
1 Ngücôc 
2 Thjtvà cáo san phm tir thjt 
3 Thy san và san phm thüy san (bao gm các loâi luo'ng cu) 
4 Rau, Cu, qua và san phm rau, cü, qua 
5 Trirng và các san phm tir tr1rng 
6 Sa tirni nguyen 1iu 
7 Mt ong và cáo san pMm tr mat  ong 
8 Thirc phm bin di gen 
9 Mui 

10 Giavi 
ii Duing 
12 Chè 
13 Càphê 
14 Cacao 
15 Httiêu 
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STT Ten nhóm san phâm 
Nhóm san phm kinh 

doanh dê nghj cap 
Giây chfrng nhn 

16 Diêu 
17 Nông san thxc phm khác 

18 
NuOc dá sir dpng d bão qun, ch bi&n san phm thuc phm 
vi quan 1 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

Ill Các nhóm thuc phm vi quail i cüa B Cong Thirong 
1 Bia 
2 Rir'u, Cn và d uông Co CÔfl 

3 NixOc giài khãt 
4 Süa ch bin 
.5 Dâuthircvt 
6 Bet,  tinh bt 
7 Bánh, rnrt, kço . - 
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Mu s 02a 
CONG HOA xA HQI CIIJ NGHIA VIT NAM 

Doe Ip - Tiy do - Hnh phñc 

BAN THUYET MINH 
V c0 s& vt cht, trang thit bi, diing ciii bão darn diéu kin 

v sinh an toàn thirc phâm (doi vói c0 s& san xuât 

I. THÔNG TIN CfflJNG 
- Di din ca sf1:  
- Dja chi van phông:  
-DjachiccisOsãnxuât:  
- Dia chi kho (neu dia chi khác):  
-DiOnthoai Fax  
- Mt hang san xuât:  
- Cong suât thiêt kê:  
- Tong so Cong nhân viên:  
- Tong so cong nhân viên trirc tiêp san xuât:  
- Tng sO cong nhân viên dã duc xác nhn kiên thircIt.p huân kiên thic ye an toàn 
thirc phâm:  
- Tong so Cong nhân vien da khám sc khOe dnh k' theo quy djnh:  
II. THIC TRANG Cci sO VAT CHAT, TRANG THIT B!, DVNG C1J 
1. Ca si vat chat 
- DintIch mt bang san xut . m 
- Sa dObO trj in.t b.ng san xuãt:  
- Kêt câu nhà xurng:  
- NguOn nuâc phic v11 san xuât dt TCCL:  
- H thông v sinh nhà xu&ng:  
2. Trang thiêt bj, di.ing c11 san xuât 

TT • Ten trang, thiet b 
• 

S 
linrng 

Thirc tring hoit dng cüa 
trang thiêt hi, dung cu Ghi 

chu 
Tot 

Trung 
binh 

Kern 

I Trang thit bj, drng cii hin có 
1 Trang thi&t bj, dimg c%i san xuât 
2 Diing cii bao gói san phm 
3 Trang thit bj 4n chuyen san phm 
4 Thit bj bão quán thirc phm 
5 Thit bj khi'r trUng, thanh trüng 
6 Thit bj v sinh ca sâ, ding cij 
7 Thit bj giám sat 
8 Phucrng tin rfxa và khir tnrng tay 
9 Diing cii km mu và bão quân mu 

10 
Phuang tin, thit bj phOng chông cOn 
tri'ing, dng vt gay hai 



Fl 

TT Ten trang, thit bi So 
Iirçrng 

Thirc trng hott dông cüa 
trang thiêt bj, dung ci1 Ghi 

chü 
iot Trung 

bInh 
,. 

Kern 

Trang phic v sinh khi tip x'(ic trirc 
tiêp vâi nguyen lieu, th?c phrn 

II Trang thit bj, diing ci dir kin b sung 
1 
2 
3 

III. DANH GIA CfflJNG 
Diu kin ca si vt cht, trang thMt bj hin có cüa ca sà dä dáp ing yêu cu an toàn 
thrc phâm dê san xuât thirc phâm theo quy dtnh  chua? 
Trixng hçp chixa dáp irng yeu câu an toãn th11c phâm theo quy djnh, cci s cam kt Se 

bô sung và hoàn thin nhffiig trang thiêt bj (dä nêu ti miic II cüa Bang kê trên); ghi cu 
the th&i gian hoãn thin. 
Cam kêt cila co' sir: 
1. Cam doan các thông tin nêu trong bàn thuyêt minh là dung s1r that và chu trách 
n1iim hoân toân ye nhUng thông tin dã dàng k. 
2. Cam két: Chap hành nghiêm các quy djnh ye an toàn thrc phâm theo quy djnh./. 

Dja danh, ngày... . tháng... . näm 20.... 
DJJ DIN CO SO 
(Kj ten, dóng ddu) 
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Mu so 02b 
CONG HOA xA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 

D6c 1p - Tr do - Hnh phñc 

BAN THUYET MINH 
V co s&vt cht, trang thit bj, diing cu bãodãrn 

diêu kiin ye sinh an toàn th%rc phârn (dôi vOi co sr kinh doanh) 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Dai diên ccy sâ:  
- Dja chi van phông:  
- Dia chi co s0 kinh doanh:  
- Diên thoai Fax  
-Loithircphâmkinhdoanh  
- Tong so cong nhân viên:•  
- Tng so cong nhân viên trc tip kinh doanh:  
- Tong so Cong nhân viên d. duc xác nhn kiên thircItp huân kiên thic ye an toàn 
thrc phâm:  
- Tong so cOng nhân viên d khám süc khóe djnh k' theo quy djnh:  
- Tiêu chuân co s ye bão dam an toàn thirc phâm (dOi vOi chui kinh doanh thixc 
phârn):  
11. THTC TRNG W sO VT CHAT, TRANG THIT BT, DVNG CJ 
1. Cosâ4tchât 
- Din tIch mt bang kinh doanh . m 
- So do bô tn mt bang kinh doanh:  
- Nguon nuâc phic vi1 kinh doanh dt TCCL:  
- H thông v sinh và v sinh Ca nhân:  
2. Trang thiêt b, dting ci kinh doanh 

TT • Ten trang, thiet bi So lirong 

Thirc tring hot dng 
cila trang thiêt hi Ghi 

chu .c Tot 
Trung 
binh 

,. 
Kern 

I Trang, thiêt bj, diing ci kinh doanh hin cO. 

1 
Trang thi& bj, diving ci bão quail san 
phm 

2 Thit bit, dung ci trimg bay san phm 
Trang thit bj, diing cii vn chuyn 
sãnphâm 

4 Diing ciii rCra và sat tni1ng tay 
5 Thi& bj v sinh co sty, diing c1i 
6 Trangbjbãoh 

Ding Cii, phixcrng tin phOng chóng 
con trüng, dQng vt gay hai 

8 Diing c'ii, thit bj giárn sat 
II Trang, thit bj d kin b sung 
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TT Ten trang, thit b S iu'crng 

Thirc trng hoit dng 
ella trang thiêt bj Ghi 

chll 
Tt Trung  

bInh Kern 

1 
2 
3 

Ill. DANH GIA CHUNG 
Diu kin ca s vat  chit, trang thit bj hin Co ella ca sâ áã dáp ing yêu câu an bàn 
thrc phâm dê kinh doanh thirc phm theo quy dnh ehiza? 
Tnthng hçip chi.ra dáp 1'xng yêu eâu an toân thirc phâm theo quy djnh, eci só cam kêt se 
bô sung và hoàn thin nhung trang thiêt bj (dA nêu tai  m1ic II ella Bang kê trén); ghi cii 
the thôi gian hoàn thin. 
Cam kêt ella co' s&: 
1. Cam doan các thông tin nêu trong bàn thuyêt minh là dung sir that và chju trách 
nhim hoàn toàn ye nhUng thông tin d dàng k. 
2. Cam kêt: Chap hành nghiêm các quy djnh ye an toân th1rc phâm theo quy djnh./. 

Dia danh, ngày... . tháng... .näm 20.... 
DJIDINCYS1 
(Kj' ten, dóng dá'u) 
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Mu 03a 
CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 

Dôc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Dja danh, ngày ... tháng ... näm 20... 

BIEN BAN 
Thm djnh diêu kin an toàn thrc phm di vO'i co s& san xut thirc phm 

Cn ci'r Lut An toàn thrc phm ngày 17 tháng 6 nàrn 2010; 
Can cit Nghi. djnh 15/2016fNF-CP ngày 02 tháiig 02 närn 2018 cUa ChInh phü quy 
dinhchi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Lust An toàn thrc phâm; 
Can cit Thông ttx so 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 näm 2018 cüa B Cong 
Thuang quy djnh ye quán 1r an toàn thc phám thuOc trách nhirn cüa B Cong 
Thucng. 
Th?c hin theo Quyêt djnh so... ngày ... tháng ... nárn. 
Eoân thâm djnh gôm có: 
1 Tnringdoàn 
2 Thânhviên 
3 Thành viên 
4 Thành viên 
5 Thuk 
Tién hành kiêm tra tInh pháp 1 cüa hO sci, thâm di:nh thirc tê ti ca s, dánh giá viêc 
thirc hin nhiing quy djnh v ca si san xuât dü diu kin an toàn thc phm tai: 
- Cct sf1:  
- Dai din cci si:  
-Chicosi:  
- Di.a chi van phông:  
- Dia chi cc sâ san xuât:  
- Dja chi kho (nêu da chi khác):  
-Diênthoi Fax  
-Mthangsânxuât:  
- Cong suât thiêt kê:  
- Ho sc tix cong bo chat lucmg san phâm so:  
- Din tIch m.t bang:  
- Tng so cong nhân viên Trong do: Trirc tiêp Gián tiêp  
I. DANH GIA DIEU KIN AN TOAN THT)'C PHAM 

TT NQI dung 
Mite do 
kiem tra 

(A/B) 

• Dánh giá 
Ghi 
chu Bat Khong 

dit 
I. Biêu kiin v dja dim, co s& 

1 Diadirnccistr B 
2 Môi tru6ng ca sO' B 
3 Thit k& b trI và kt cu nhà xumg 

- Kho nguyen 1iu A 
-KhobaobI - A 
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TT Nôi dung 
Mfrc d 
kim tra 

(AJB) 

Dánh giá 

Bat Không cliu 

- Kho san ph.m A 
-Khuvucsãnxut A 
-Khuvpcdónggói A 
- Khu vixe rcra tay A 
- Phàng thay d báo h B 
-Nhãvsinh B 

4 Nguôn niiâc san xut, v sinh A 
5 H thong chiu sang B 
6 H th6ng thu gom, xir 1 rae thai B 
7 H thng thoát nixâe thai B 

II. Biêu kiin v trang thit bj ding cii 
1 Thit bi, diing c1i san xut A 
2 Thit bj, diing c11 bao gói san pham A 
3 Trang thit bj vn chuyn san ph.m A 
4 Thitbjvshccis&,diingeii B 
5 Thit bj giám sat B 
6 Phuang tin tha và khir tthng tay A 
7 Di.ingci1umuvàbãoquãnmu A 

8 
Phucing tin, thit bj phông chng con 
tthng, dng vat  gay hi 

A 

III. Biu kiin v con ngffô'i 

1 Giy xác nhan dã thrçrc tp hun 1ii€ii 
thfrcvantoànthircphâm 

A 

2 Giâyxácnhndüsirckhóe A 

II. NH4N XET VA MEN NGH! 
1. Nhfl xét 
a) Diêu kiin ye dja diem, ca sà: 

b) Diu kin trang thit bj d1ing cii: 

c) Diu kin con nguii: 

2. Kin nghj: 

3.K&luan: 
(Ca sâ "fiat" khi 100% các tiêu chI rni'rc do A và? 60% các tiêu chI m't'rc do B duac 
dánh giá dat; Ca si "Ch& hoàn thin" khi 100% các tiêu chI rn1rc d A và tü 40% tó'i < 
60% các tiêu chI mrc do B thrçic dán.h giá dat; ca sâ "Không dat" khi có 1 tiêu chI 
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mi&-d A hoc ? 60% các tiêu chI mirc d B diánh giá không dtt). 
Kêt qua thâm djnlI ccx s&: 

Dt LI 
Khôngdt U 
Ch?x hoàn thin U 

Biên bàn kêt thüc luic:  gix phñt, ngày tháng näm và 1p thành 02 
bàn có giá trj pháp 1 nhu nhau. 

DAI DiN C€ S TRTXNG DOAN THAM DINH 
(, ghi rö hQ ten) (K, ghi rö hQ ten) 
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Mu 03b 
CONG HOA xA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phitc. 

Dja danh, ngày ... tháng ... näm 20... 

BIEN BAN 
Thm djnh diu kin an toàn thirc phm di v&i c0 s kinh doanh thc phâm 

Can cit Lu.t An toàn thirc phrn ngày 17 tháng 6 näm 2010; 
Can cu Nghj djnh 15/2016/ND-CP ngày 02 tháng 02 nàm 2018 cita ChInh phit quy 
djnh chi tiêt thi hành mOt so diêu cita Lust An toân thirc phâm; 
Can cit Thông ti.r so 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 nm 2018 cUa B cong 
Thuong quy djnh ye quãn 1 an toàn thrc phâm thuc trách nhirn cita B Cong 
Thuong. 
Thirc hin theo Quy& djnh s&.. ngày ... tháng ... nãrn 
Doan thâm djnh gOm có: 
1. Trtthng doàn 
2. Thành viên 
3. Thànhviên 
4. Thànhviên 
5. Thuk 
Tiên hành kiêm tra tInh pháp 1 ciia ho so, thârn dnh thirc tê tai  co si, dánh giá. vic 
thc hin nhirng quy dnh ye co s san xuât dit diu kin an toàn thirc phãm ti: 
- Ca sâ:  
- Eai diên ca si:  
-Chitcosà  
- Da chi van phOng:  
- Dia chi Ca sà kinh doanh:  
-Diênthoi. Fax  
- Mt hang kinh doanh:  
- so tir cong b chat hxng hang hóa so (neu có):  
- Din tIch mitt bang: Din tIch kho:  
- Tng so cOng nhân viên Trong do: Trirc tiêp Gián tiêp  

I. DANH GIA JJIEU KJN AN TOAN THIXC PHM 

TT Ni dung 
Mfrcd 
kim tra 

(A/B) 

Dánhgiá 
Ghi chit 

Bat  Không 
- dt - 

I. Biêu kin v dja dim, co s& 
1 Djadimcasi B 
2 Môitnthngcas& B 

Thiêt kê, bô trI, k& CaU CáC khU V1IC 

CO 5Y 
A 

- Kho san pMrn A 
- Khu trung bay san phm A 
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TT Ni dung 
Mfrc do 
kiêm tra 

(A/B) 

Bánh giá 

B 
Không 

c1t 
Ghi chñ 

4 -Khucthatay A 
- PhOng thay d6 bão h B 
-Nhaysinh B 
Ngun g6c, xut x1r san pMm kinh 
doanh 

A 

6 
Ngun rnràc dung d v sinh diing 
ci,i dôi vri san phâm bao gói don 
giãn, không bao gói 

A 

H thng nuâc dá bão quãn (nu si'r 
diing) 

B 

8 H thng thu gom, xü 1 raG thai B 
9 H thong thoát nuOc thai B 

II. Biu kin v trang thit bj ding ciii 

1 
Trang thit bj, dçing ciii bão quãn 
san phâm 

A 

2 
Trang thi& bi,  diing cii trtmg bay 
san phâm 

A 

Trang thit bj, d11ng C11 vn chuyên 
san phâm 

A 

4 Diing ci rüa và sat trl'ing lay B 
Thit bj v sinli Ca s0, diing cii (nu 
sir ding) 

B 

6 Trang bj bão hO (nu sr diing) B 
Ding CI1, phucrng tin phông chng 
con trüng, dng vt gay hi 

B 

8 Diing c11, thiêt bj giám sat B 
III. Biu kin v con ngu'ôi 

1 
Giy xác nhn tp huAn kin thi'rc 
an toàn thirc phm 

A 

2 Giyxácnhndüs'(rckhôe - A 

II. BANG BANII GIA THEO NHOM SAN PHAM 

TT - Ten nhom san pham 

Bánhgiá 

Ghi ch.0 Bat 
Cho 

. hoan 
thien 

Khong 
dat 

I Các nhóm san phm do BO Y t quãn 1 

1 

Nuâc uông dóng chai, nuàc 
khoáng thin nhiên, dá thirc phâm 
(niióc dá dung lien và nuó'c dá 
dung dê ché biên thirc phâm) 

2 Thirc phm chirc náng 
3 Các vi chit b sung vão thirc phm 
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TT Ten nhoxn san pham 

Dánh giá 

Ghi chu 
Bat 

Cho 
Iioan 
thien 

Khong 
dat 

Phii gia, huong 1iu, cht h trçi ch 
biên thirc phâm 
Các san pMm khác không dixçic 
quy djnh 5 ti danh rnic cüa B 
Cong Thuong và BO Nông nghip 
và Phát triên nông thôn 

II Các nhóm san phm do B Nông nghip và Phát triên Hông thôn quail i 
1 Ngucc 
2 Thjt và các san pMm ti'r thit 

Thüy san và san phm thüy san 
(bao gôm các loài luOng cu) 
Rau, Cu, qua vâ. san phm rau, cu, 
qua 

5 Triirng và các san phAm t1r tr1mg 
6 Sila tixci nguyen 1iu 

Mt ong và các san ph.rn tr mt 
ong 

8 Thrc phm bin d,i gen 
9 Mui 

10 Giavi 
11 DuOng 
12 Chè 
13 Càphê 
14 Cacao 
15 Htttiêu 
16 Diu 
17 Nong san thirc phm khác 

18 

Nlxó!c dá sr diing d bâo quàn, ch 
biên san phm thuOc linh vxc duçic 
phân côngquãn 1 cUa B Nong 
nghip và Phát triên nông thôn. 

III Các nhóm san phm do B Cong Thircrng quãn 1 
1 Bia 
2 RuQ'u, cn và d uông có con 
3 Nuàc giãi khát 
4 Süa ch bin 
5 Du thrc 4t 
6 Bôt, tinh bt 
7 Bánh,mirt,kço 

Ill. NHiN XET VA K1tN NGHJ 
1. Nhan xét (ghi cii th I do nhüng milc "Không dt" hoc "Chi hoàn thin") 
a) Diêu kin ye dja diem, co s vt chat: 
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b) Diu kin trang thi& bj diing cii: 

c) Diu kin con ngu?ñ: 

2. Kin nghj: 

3. K& 1Lun: (Cr só "Dat" khi 100% các tiêu chI mirc dO A và ~ 60% các tiêu chi mirc 
dO B dizçc dánh giá dat;  ca s "Chi hoân thin" khi 100% các tiêu chI mrc dO A và tir 
40% tói <60% các tiêu chI mirc dO B thrçxc dánh. giá dat; ca só "Khong dat"  khi CO 1 
tiêu chI mirc do A hoàc ~ 60% các tiêu chI mirc dO B dnh giá. không dat). 
Kêt qua thâm djnh ccx sr: 

Dat 0 
Không dat 0 
Chi hoàn thiên LI 

Biên ban két thic lüc: ... giô ... phüt, ngày ... tháng ... nàm .... và 1p thành 02 bàn có 
giá trj pháp 1 nhix nhau. 

TJAI DIN CO S1 TRUNG DOAN THAM ]JJNH 
(Kj, ghi rö hQ ten) ghi rö hQ ten) 
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Mu 04 
CONG HOA xA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Tir do - Hnh phác 

Dja danh, ngày ... tháng ... nám 

BAO CÁO KET QUA KHAC PHVC 

KInh g1ri: (Ten cci quan có thm quyn cp).... 

I. THÔNG TIN CuRING 

1. Tênccisi:  

2.Fiachiccisi:  

3. S diên thoi: Fax: Email:  

II. TOM TAT KIT QUA IfflAc puruc 

TT 
LM theo kt 1un kiêm tra 

ngày ... tháng ... nàm 
cüa 

Nguyen nhân 
sai 1i 

Bin pháp 
Ic1iàc phic Kt qua 

1 

2 

3 

D nghj ca quan kim tra tin hành kim tra và lam thu tçic d cci s& ching tôi thxçc 
Cap Giây chng nhn c só dñ dieu kin an toàn thixc phâm./. 

(Kj ten, dóng dáu) 
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2. Quy trinh: Cap lai Giy chfrng nhãn dü diu kin an toàn thirc phâm di vó'i co' 
s& san xuât, kinh doanh thwc phin do Sr COng Thu'o'ng thirc hin (QT.02-
11.2020) 

Mtc dIch: 
Quy dinh trmh tix thuc hiên dôi vrn boat dông cap lai Giây chung nhãn ccc so' du 
diêu kin an toãn thixc phâm trong san xuât, kinh doanh (sau day gi tat là Giây 
chrng nhn) thuc phm vi quán 1 ciXa ngành Cong Thuong trn da bàn thành 
phô Ha NOi. 

2 

Phim vi: 
- Các doanh nghip có giy chi'rng nhn dàng k kinh doanh/giy ching nhn 
dang k doarih nghip/giây chiXng nhn däng k dâu tix do B Kê hoach và Dau tu 
hoc S K hoach và D&u tu Ha Ni c.p, hcxp tác xà có giây chfrng nhn ding k 
kinh doanh do UBND cp huyn cap (g9i tat là co sd): 

+ San xut, kinh doanh các san phm: bia; ruçlu, con và dO ung cO cn (khong 
bao gm san phâm nrçiu b do B Y tê quân lv); nuâc giãi khát (không bao grn 
nuàc khoáng, nuàc tinh khiêt do B Y tê quàn l); sta chê biên, dâu thirc v.t, bet, 
tinh bOt,  barth, m1rt, kço (khong bao gôm các san phâm bô sung vi chat dinh 
du&ng, thc phâm chirc näng do B Y te quàn 1); diing cii, vt lieu bao gói, chiXa 
dirng thirc phâm trong qua trinh san xuât, chê biên, kinh doanh thrc phâm thuOc 
lTnh virc duqc phân cong quãn l. 
+ Co sO' không thc hin cong doan san xut nhung kinh doanh nhiu loai san 

phâm th1rc phâm thuc thârn quyên quAn l cüa tfr 02 co quan quãn l chuyên 
ngành trO' len (tth chç dâu mOi, dâu giá nông san). 

+ Co sO' vtra san xut vira kinh doanh nhiu loai san phm thuOc thm quy&n 
quãn 1' cüa tr 02 co quan quân 1 chuyên ngành trO' len la ch9n SO' Cong 
Thuong d thrc hin thu tiic hành chInh. 

+ Co sO' san xut nhiu lo.i san phrn thrc phrn thuc thm quyn quân l cfia 
tr 2 co quan quãn l chuyên ngành trO' len thI co quan quãn l san phâm CO san 
luqng iOn nht trong các san phrn cña co sO' san xuât là co quan quàn l. 

- PhOng Quàn 1 Cong nghip cO trách nhirn chU trI t chOc thirc hin di vói các 
th chirc, cá nhân san xut th1rc phâm. 
- Phông Quãn 1 Thuong mai  có trách nhiin chü tn t chc thirc hin di vo'i cac 
co sO' kinh doanh thrc phm, co sO' vra san xuat vra kinh doanh thrc phârn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' sr pháp I 

1. Lut An toân thrc phm ngày 17/6/20 10; 
2. Nghj djnh s 77120161ND-CP ngày 01/7/2016 sa di, b sung mt s quy 
djnh v diu kian  d&u Pr kinh doanh trong lTnh v11c mua ban hang hóa quOc tê, hóa 
chat; vat lieu no cong nghip, phân bó, kinh doanh khI, kinh doanh thc phâm 
thuc pharn vi quân l nhà nuOc ci'ia B Cong Thuong; 

3. Ng djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü sOa di môt s 
Nghj djnh lien quan dn Diu kiin  d.0 Pr kinh doanh thuQc pham vi quãn l nha 
nuOc cña B Cong Thuong; 
4. Nghi dinh s 15/2018/ND-CP ngày 02/02/20 18 cüa ChInh phü quy dinh chi tit 
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thi hânh môt s diu cña Lu.t an toàn thirc phm; 
4. Nghj djph s 17/2020tND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sfra di, b sung 
mt so diêu cüa các Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc 
1inh virc quán 1 nhà niiâc cüa B Cong Thuang; 

5. Thông tu s 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 cüa B Cong Thixang quy djnh 
ye quàn 1 an toàn thirc phâm thuOc trách nhirn cüa BO Cong Thixang; 

6. Thông ti.r s 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cüa BO Tài chInh quy dnh 
mrc thu, chê d thu, np, quàn 1 và si'r dung phi trong cong tác an toàn v sinh 
thrc phm; 
7. Thông tix s 117/2018/TT-BTC ngay 28/11/2018 cüa B Tài chInh sira d&, b 
sung mt so diêü cña Thông tir so 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cüa B Tài 
chInh quy djnh mrc thu, chê c1 thu, np, quãn l và si1 d1ing phi trong cong tác 
an toàn v sinh th?c phâm; 

8. Thông tix s 75/2020/TT-BTC ngày 12/8/2020 cüa B Tài chInh sàa d&, b 
sung mOt  so diêu cia Thông tti so 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cüa B Tài 
chinh quy dnh mi'rc thu, chê d thu, nOp,  quãn 1 và sfi dñg phi trong cong tác 
an toãn v sinh thc phârn; 
9. Quyt djnh s 14/2019/QD-UBND ngày 05/7/20 19 cüa UBND thành ph Ha 
NOi ban hành Quy djnh ph3.n cOng, phân cap quán 1 ye an toàn thc phâm trên 
da bàn thành phô Ha Ni; 
10. Quyt dnh so 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thânh 
phô Ha Ni ye vic cOng bO Danh mi1e thu tiic hành chInh, thu tic hành chfnh bi 
bài bO lTnh virc COng Thucmg thuOc  thârn quyên giãi quyêt cüa SO' Cong Thuang, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thanh phan ho so' 
Ban 

chinh Ban sao 

3.2.1 
H so' d nghj cp 1i Giy chfrng nhn do co' s& thay di dja dim san xut, 
kinh doanh; thay dôi, hO sung quy trInh san xuât, mt hang kinh doanh hoc 
khi Giây chfrng nhn hêt hiu hrc: 

1. Dan d nghj cp 1i Giy chü'ng nhn ca sO' dü diu kiin 
an toàn thirc phâm (Mâu sO 0 lb Phii Iiic ban hành kern 
theo Nghj djnh sO 17/2020/ND-CP); 

x 

2. Ban sao Gi.y chi'rng nhn dang k3" kinh doanh hoc 
Giây ch(rng nhn dang k doanh nghip hoc Giây chirng 
nhn dâu P.r theo quy djnli cüa pháp lut; 

x 

3. Bàn thuy& minh y ca sO' 4t'cht, trang thit bj, diing 
c1j bào dam dieu kin v sinh an toàn thc phâm; X X 

4. Danhsách tong hçip dü strc khOe do chu ca sO' xác nhn 
ho.c giây xãc nh.n dü sirc khOe cüa chü ca sO' yà nguô'i 
trirc tiep san xuât, kirth doanh thirc phâm do co' sO' y tê cap 
huyn trO' len cap; 

Nu np 
danh sách 
thng hçip 
do chü ccr 

sO' xác 
nhn 

Nu np 
Giy 
xác 

nhn dü 
süc 

khOe 

5. Giy xác nhn dä duqc tp hun kin thiTrc v an toàn x x 
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thrc phm cüa ngthi truc tip san xut, kinh doanh thirc 
phârn có xác nhn cfia cci s. 

3.2.2 
Ho so d nghj cp Iii Giy chfrng nhn do thay di ten co so' nhirng khOng 
thay dôi chü co so', dia chI, dja diem Va toàn b quy trInh san xuât, mat hang 
kinh doanh: 

1. Dan d ngh c.p 1i Giy ch'Crng nhn ca só di:i diu kin 
an toàn th'çrc phâm (Mu so Olb Pht liic ban hành kern 
theo Nghj djnh so 17/2020/ND-CP); 

x 

2. Giy chng nhn ca só di'i diu kin an toàn thrc phrn 
d diro'c cap (bàn sao có xác nhân c1ia chü ca so); X 

3. Tài 1iu chüng minh s1r thay di ten ccy sâ (khong áp 
dicing doi vOi trutmg hçp cap 1.i do diêu chinh Giây chüng 
nhn ciXa chui khi giàrn ca sO' kinh doanh). 

x x 

3.2.3 
Trithng hqp d nghj cp Ii Giy chfrng nhn do thay di chü co sO' nhirng 
không thay dOi ten co sO', dja chi, dja diem và toàn b quy trinh san xuât, mt 
hàiig kinh doanh: 

1. Dan d ngh c.p 1a  Giy cht'xng nkin Ca sO' dü diu kiên 
an toàn thirc phâm (Mâu so Olb Phi 11ic ban hành kern 
theo Nghi. dnh so 17/2020/ND-CP); 

x 

2. Gi.y chtng nhn cd sO' dü diu kin an toàn thirc phm 
dàduçiccâp(bânsaocoxacnhncüachücasO'); X 

3. Danh sách tong hcip dü sirc khOe do chii Ca sO' xác nhn 
hoc giây xác nhn dñ src khóe cüa chü Ca sO' và. nguäi 
trirc tiêp san xuât thirc phâm do ca sO' y te cap huyn trO' 
len cap (ban sao có xác nhân cüa Ca sO'). 

Nunp 
danh sách 
tong hçrp 
do chü ca 

sO' xác 
nhn 

Nunp 
Gi.y 
xác 

nhn dü 
src 

khOe 

3.2.4 TrirO'ng hqp d nghj cp Iii Giy chfrng nhn do bj mt hoc bj hông: 

1. Dan d nghj cp li Giy chrng nhan ca sO' âü diu kin 
an toàn thirc phârn (Mu sO Olb Phi liic ban hành kern 
theo Nghj djnh s6 17/2020/ND-CP). 

x 

3.3 S hrqng h so' 

01bQ 

3.4 ThOigianxfr1 

- TrixO'ng hqp cp mO'iIc.p li (do ca sO' thay dM dja dirn san xut, kinh doanh; 
thay di, bô sung quy trInh san xuãt, mt hang kinh doanh hoc khi Giây ching 
nhn hét hiu 1rc): Trong thai gian 05 ngày lam vic kê tr khi có kêt qua thârn 
dinh thuc tê tai ca sO' là "Dat". 
- Tnthng hp cp li do thay di ten co sO', chñ ca sO', dja chi nhtxng khOng thay 
dôi vi tn dja lb" và toàn bO quy trinh san xuât, mt hang kinh .doanhldo bj mat, bi 
hông: 03 ngày lam vic ké tir ngày nhan  d ho sa hç'p l. 
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Tnthng hcp t1r chi cp phài trã 1ii bng van ban và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kêt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua - S& Cong Thixang; Eja chi: So 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhIJL phi 

Thirc hin theo quy djnh ti các Thông tu: s 279/2016/TT-BTC ngày 
14111/2016, so 11712018/TT-BTC ngãy 28/11/2018, sO 75120201TT-BTC ngày 
12/8/2020 cüa Bi trixângB Tài chInh quy dnh mirc thu, ché dO thu, np, quán 1 
và si'r diing phi trong cong tác an toàn v s.inh thixc phâm. 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tu Trach nhiem 
- 

Thô'i . 
gian 

. 
Bieu maulKet qua 

3.7.1 
Trtrô'ng hçrp cp 1i do co' s& thay dôi dja diem san xut, kinh doanh; thay 
di, b sung quy trInh san xuât, mt hang kinh doanh hoc khi Giây chfrng 
nhn ht hiêu lirc: 

Bi 

Nphsa: 
Co sO' d nghj cp gthy chü'ng 
nhân nop 01 bO h so theo 
quy djnh tâi SO' Cong Thirong 
hoc qua djch vii buu chInh 
hoc qua mng din tir. 

Co SOCO flhU 
cau 

Gi 
hành 
chinli 

Theo muc 3.2.1 

B2 

*Tj p pJân h, scy: 

- Chuyén viên tip nhn kim 
tra dâu miic ho so: 
+ Nu h so hop 1 (du rniic 
ho so day dü và kê khai day 
dñ theo quy djnh): 1p và giao 
biên nhân ho so cho ngix?yi 
nOp  h so theo quy djnh. 

+NêuhOsochuahoplêthi 
Chuyên viên tiêp nhan ho so 
së hithng dn 1i thu tiic, ho 
so theo quy dtnh. 
* Thu phi thm djnh cp gMy 
chüng nhan dü diêu kin 
ATTPcüacosO' 

... 
Chuyenvien 

1/2 ngày 
Phiêu tiêp nhân và 
hn trã h sohành 
Ci 

B3 
Chuyen ho so cho phong 
chuyen mon 

Chuyen vien 
TN&TKQ 1/2 ngày 

Phiu kim soát qua 
trinh h sa hành 
chInh 

B4 
Thm dnh h so: 
* Tru'&ng hc.rp h so' dy th, 
hctp li.' 
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Chuyn bixOe tip thea. 
* Trwd'nghcip h so' chu'a dy 
dz, hop l.• 

- Thông báo, yêu cu b sung 
h sci tói ca sO (thai gian chi 
b sung h sa không tInh trong 
th?ii gian thArn djnh h sci). 

- Sau 30 (ba muai) ngày làni 
vic k tr ngày thông báo yêu 
cu b sung ho so' ma co' si 
không b sung hoc b sung 
không dy dü thI ho so' không 
con giá tn. Sâ COng Thiro'ng 
ban hành Thông báo hay ho 
so' glri cd s. 

PhOng QLCN; 
Phông QLTM 04 ngâ.y 

1' viêc 

Thông báo yêu cu 
b sung h so' c.p 
GCN cci sô dü diêu 
kiên ATTP 

- Nu co' s d b sung d.y Thông báo hay h 
dci, ho'p 1 h so' theo yeu c.u: B phn 

GCN co' sâ 
chuyn buâc tip theo. TN&TKQ 

dci diêu kiên ATTP 

Thm dinh thuc th tai co' sâ Doàn thrn 10 ngày Biên ban thm dnh 

* Trwông hQp kit qua thdm djnh thixc tê tai  lam vic diu kiin ATTP dôi 

djnh: "dgt" hoc "khong dat": Cd 5&, PhOng 
QLCN và 

vâi co' s san xuât 
thxc phm theo Mu 

Chuyn buâc tip theo 

* Trwc3'ng hop khi thá'm djnh, 
cci sà san xucu1, kinh doanh 
không thuc phqm vi quán l 
cia SO' Cong Thwcing.' 

PhOng QLCN, PhOng QLTM 
tham muu Lãnh do S ban 
hành Thông báo trã h so' cho 

PhOng QLTM 

PhOng QLCN; 
PhOng QLTM 

sO 03 a, kinh doanh 
theo Mu s 03b, 
vra san xut vra 
kinh doanh theo 
Mu s 03a, 03b ban 
hành kern theo Nghj 
djnh so 17/ND-CP 
ngày 05/02/2020 ccia 
ChInh phci: 

ca s1. 
B5 

* TrwOng hctp ket qua thám KhOng Thông báo trà h so' 
dinh "chO' hoàn thiên" (iëiz quá60 cp GCN co' si dci 
ban phái ghi rö l do và yêu cu 
cci sO' n5p Báo cáo khác phyc) 

ngày 
10 ngày 

diêu kin ATTP 

- Co' s np báo cáo khc lam VC Báo cáo kh&c phiic 
phic v Doan thm dnh, 
ding thii np phi cp giy 

Co' so' san xuat, 
kinh donh 

theo mu 04 ban 
hành kern theo Nghj 

chcing nhân dci di&u kiên 
ATTP l&n 2. Sau 60 ngay Cd 
sr không np háo CtO kh 
phiic và phi theo quy djnh, ho 
so' d np và kêt qua thm 
djnh ln 1 không cOn giá tri. 

thrc phâm djnh s 171ND-CP 
ngãy 05/02/2020 ccia 
ChInh phfi 

S Cong Thuo'ng ban hành 
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thông báo không cp Giy 
chüiig nhn gñi Ciic Quân 1 
Thi trithng, UBND cap huyn 
ncIi có dja clii san xuât, kinh 
doanh cUa cci s& d giám sat. 
- Thm djnh 1n 2: Nk kt 
qua "Dat" hoc "Không dat": 
chuyn burc tiêp theo.5 5 

Phông QLCN, 
Phông QLTM, 

B phn 
TN&TKQ 

Thông báo không 
cap Giy chrng 
nhân 

B6 

Dir thão giy chirng niiân/ 
Thông báo không cap giãy 
chng iihân trInh iãnh dao 
phOng phê duyt. 

Chuyên viên 
Phông QLCN, 
PhOng QLTM 

01 ngày 
lam viêc 

Giây chng nhn1 
Thông,  báo không 
cp giây chi'rng nhn 

B7 

Kim tra ni dung d xut cia 
chuyên viên: 

+ Nu dng : k nháy van ban, 
trinh Lanh dao Sâ xem xét. 

+ Nu không dng : Quay 1a 
buó'c 5. 

Lãnh dao 
Phông QLCN, 
PhOng QLTM 

01 ngay 
lam viêc 

B8 
Lânh do SÔ phê duyt GiAy 
chiing nhnIThong báo không 
cap GCN 

Lnh do SOr 
02ngày 
lthn viêc 

Giy chirng nhn cc 
sâ diX diêu kiên 
ATTP. d& vài cci si 
san xut theo Mu 
s 05a, di vâi co' s 
kinh doanh theo 
Mu s 05b, ccr sâ 
vra san xuât vera 
kinh doanh theo 
Mu s 05c ban 
hành kern theo Nghj 
dinh 5, 171ND-CP 
ngày 05/02/2020. 

B9 

Ly s và dóng du gi.y 
chiXng nhn: 
+ Chuyên viên Phong QLCN, 
PhOng QLTM 1y s giây chirng 
nhntiBphnVanthtr. 
+ BO phn Van thu cp. s giy 
chirng rihn, dóng du và thc 
hin km tr0 theo quy dflh. 

Chuyen viên 
Phông QLCN; 
Phông QLTM 

B phn 
Van thu 

1/2 ngày 
lAm viêc 

B1O 

B phn tip nhn và trã k& 
qua tip nhn Giây chirng 
nhn và cp nht vAo S cap 
GCN cci sô dü diu kin 
ATTP. 

Chuyên viên 
Bphn 

TN&TKQ 

1/2 ngày 
lAm vic 

S theo dOi 
câp/khong cap GCN 
co' s dü diêu kiên 
ATFP 
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B 11 

Trã kt qua cho Ca sâ và thu 
1 phi cap giây chthig nhn ca 
s dü diêu kin ATTP theo 
quy djnh 

Chuyênviên 
B ph.n 

TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

3.7.2 

Trirrng hçp cp 1i do thay di ten co' sO' nhu'ng không thay di chil co' sO', 
dja chi, dja dim và toàn b qay trinh sãn•xut, mt hang kinh doanh/ thay 
dôi chü co' sO' nhu'ng không thay dôi ten cd sO', dja chi, dla  dim và toàn bô 
quy trInh san xut, mt hang kinh doanh/ giy chil'ng nhn bj mt, bj hông! 
diêu chInh Giy chfrng nhn cüa chuôi khi giãm co' sO' kinh doanh: 

Bi 

Nphso: 

Co sO' d ngh cp giy chimg 
nhân nôp 01 bô ho so theo 
quy djnh tOi SO' Cong Thuo'ng 
hoc qua dch vi buu chfnh 
hoc qua mng din tü. 

Ca sa có flhU 
CâU 

GiO' 
hành 
chinh 

Theo muc 3.2.1 

B2 

*Tip nhan hso:  

- Chuyên viên tip nhn kim 
tra du muc h so: 

+ Nu h so hçip 1 (du mic 
h so day dü và kê khai day 
dñ theo quy djnh): 1p và giao 
biên nhan  ho so cho ngthi 
flop h so theo quy dnh. 
+ NM h so chua hçp 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho so 
s huâng dn 1i thu tiic, h 
so theo quy djnh. 
* Thu phi thrn dnh cp giy 
chi'rng nhn dü diM kiin 
ATTP cüa co sO' 

Chuyên viên 
TN&TKQ 

Gii 
hânh 
chInh 

Phiu tip nhn va 
hçn trã hO so hành 
chInh 

B3 
ChuyM h so cho phông 
chuyên mon. 

Chuyên V1fl 
TN&TKQ 

1/2 ngày 
PhiM kim soãt qua 
trInh h so hành 
chinli 

B4 

Thm dnh h so: 
* Trwd'ng hcrp hd sd dcy dii, 
hctp l: 
ChuyM buâc tip theo. 
* Trwôg hcip h scr chu'a ä'cY 
th, hcip l.• 
- Thông báo, yêu eu b sung 
h so tâi co sO' (thñ gian chi 
b sung h so không tInh trong 
thO'i gian thm dnh h so). 
- Sau 30 (ba muoi) ngày lam 

PhOng QLCN, 
PhOng QLTM 

1/2 ngày 
lam 

Thông báo yeu c&u 
b sung h so cp 
GCN ca sO' diX diêu 
kin AFIP 
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vic k tir ngày thông báo yêu 
câu bô sung ho sq maca sà 
không b sung ho.c bô sung 
không day dü thI ho sa không 
con giá trj, s Cong Thuang 
së ban hàrth Thông báokhông 
cap Giây chirng nhn: chuyên 
bxàc tip theo. 
- Nu ca sO d b sung dy 
dü, hçip 1 h sa theo yêu câu: 
chuyên biz6c tiêp theo. 

B phn 
TN&TKQ 

B 

Dir thão Gthy chirn nhV 
Thông báo không cap Giây 
ching nn trmh laflh dO 
phong kiêm tra. 
Kim tra ni dung dê xuât ci'ia 
chuyên viên: 

trinh Lanh dao Sôr xem xét. 
+ N&i lthOng dng : yêu cu 
chuyen vien sua lal. 

Chuyên viên 
PhOng QLCN, 
PhOng QLTM 

Lath dao 
PhOngQLCN 

1/2 ngáy 
lam vic 

GCN ca s0 dü diu 
kin A YIP! Thông 
báo ye vic không 
câpGCN 

B6 
Lnh do SO phê duyt Gthy 
chñng nhânl'ThOng báo tr 
choi cap GCN 

Lnh dao Si 
1/2 ngay 
lamviec 

Gthy chi'rngnhn ca 
s0 dü diêu kin 
ATTP dôi vài ca sâ 
san xuât theo Mu 
sô05a,dôiv6icasi 
kinh doanh theo 
Mâu so 05b, ca sâ 
vua san xuat vim 
kinh doanh theo 
Mu sO 05c ban 
hành kern theo Nghj 
dinh so 171ND-CP 
ngày 05/02/2020. 

B7 

L.y s và dóng du gthy 
chüng nhãn: 
+ Chuyên viên Phông QLCN 
thy s gi.y chi'rng nhân ti B 
phn Van thu. 
+ BQ phn Van thu cp s gthy 
ch(rng nhn, dOng dâu vã thc 
hin luu trtt theo quy dnh. 

Chuyên viên 
PhOng QLCN 

B phn 
Van thu 

1/2 

B8 
B phn tip nhn vã trã kt 
qua tip nhn GiAy chüng 
nhan và cp nht vào SO cap 

Chuyên Vlefl 
B ph.n 

TN&TKQ 

1/2 n a 
S theo dOi 
câp/không cap GCN 
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GCN Cu sâ dü diu kiên 
AFIP 

Cu sä dü diu kiên 
ATTP 

B9 

Trã kt qua cho Cu sô và thu 
1 phi cap giy chmg flhfl Cu 

s dU diêu kién ATTP theo 
quy dnh 

Chuyên viên 
Bô phn 

TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

4 Biu man 

1. Dun d nghj cp 1a  Giy chirng nhn cu si dü diu kin an toàn thirc phm 
(Mu s 0lb Phii 1ic ban hành kern theo Nghj dinh s 17/2020/ND-CP); 

2. Biu mu theo döi, giâi quyt thu tiic hành chinh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B trizô'ng, Chü nhirn Van phOng 
ChInh phu Mu s 01-06). 
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MusO1a 
CQNG HOA XA 1101 CIIU NGHIA ViT NAM- - 

Dc 1p - Tir do - Hanh phiIc 

Dja danh, ngày tháng nám 20.... 

DON BE NGHT 
Cp Giy chfrng nhn co' sr dii diu kin an toàn thrc phm 

Kinh gii: (Ten ca quan có thrn quyen cap)  

Ca si san xuât, kinh doanh (ten giao djch hçip pháp):  
Eadiêmt?i:  
Din thoi Fax  
Ngành nghê san xuât, kinh doaiih (ten san phâm):  
Nay np ho so' xin cap Giây chCrng nhn ca só dii diêu kin an toàn thrc phâm cho: 
-Casósanxuat 
-Ccysókinhdoanh"2 o 
- Ca so' vra san xut vita kinh doanh o 
- Chui ca so' kinh doanh thrc phâm o 
(ten ca so')  
Chiing tôi cam kêt bão dam an toàn thirc phâm cho Ca so' trén va chju hoàn toàn trách 
nhim ye nhttng vi phrn theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
Trân tr9ng cam om!. 

so' gfri kern g1m: Bid DIN CO S( 
- (Kj ten, dóng dáu) 

(1): Di vâi Chui kinh doanh thxc phm kern theo danh sách co so' kinh doanh thuc chui 
(2): Danh sách nhórn san ph.m 
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DANH SAd CAC cci sO' KJNH DOANH THUQC CHUOI 
(Kèni theo m'u dcin d nghj dó'i vói chuJi cc' sà kinh doanh thy'c phdm) 

STT Ten co' ser thuôc chui Dia chi Thô'i hn GCN Ghi chü 
1 
2 
3 

DANH SACH NHOM SAN PHM 
(Kern theo rnu dcin dó'i vái chugi cc" thkinh doanh thy'c phá'rn 

và cct th kin/i doanh thc phárn tong h'p) 

STT Ten nhóm san phâm 
Nhóm san phm kinh 

doanh dé ngh cp 
Giây chfrng nhn 

I Các nhóm thuc phm vi quãn 1 cila B Y t 
1 Nixâc ung dóng chai 
2 Nuâc khoáng thiên nhién 
3 Thirc phm chi'rc náng 

Các vi cht b sung vào thrc phm và thirc phâm tang 
cthng vi chat dinh duO'ng 

5 Pht gia thirc phm 
6 Hircmg 1iu thirc phrn 
7 Ch.t h trq ch bin thircphm 

8 
Dá thirc phm (Nuo'c dá dàng 1in và nuOc dá clang d 
chê biên thirc phâm) 

9 
Các san phm khác không dixçic quy djnh ti danh rniic 
cña B Cong Thuang và B Nông nghip và Phát triên 
nông thôn 

II Các nhóm thuc phtm vi quãn 1 cüa Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn 
1 Ngttcoc 
2 Tht và các san phm tr tht 
3 ThUy san và san phm thüy san (bao gm các loài hxO'ng cu) 
4 Rau, c1i, qua và san phrn rau, cü, qua 
5 Trirng và các san phm tr tthng 
6 Sa tuai nguyen 1iu 
7 Mat  ong Va CáC san pMrn tr mat  ong 
8 Thrc phm bin di gen 
9 Mu& 
10 Giavl 
11 DuO'ng 
12Chè 
13 Càphê 
14 Cacao 
15 Httiêu 
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STT Ten nhóm san phm 
Nhóm sn phm kinh 

doanh dê nghj cap 
Giâychfrngnhn 

16 Eiu 
17 Nông san thirc phrn khác 

18 
Nuàc dá si'r dung d báo quãn, ch biên san phm thuc phm 
vi quãn 1 cüa Bô Nong nghip và Phát triên nông thôn. 

Ill Các nhóm thuc phm vi quãn I cüa B Cong Thiro'ng 
1 Bia 
2 Rixçiu, Con và dO ung có con 
3 Nixàc giãi khát 
4 Sfachbin 
5 Dâu thuc vat 
6 Bet, tinh bt 
7 Bánh,mCrt,keo 
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3. Quy trinh: Cp Giy clifrng nhn thi diu kin du tw trng cay thuc là 
(QT.03-11.2020) 

Miic dIch: 
Quy trinh nay quy djnh trInh tr, thñ tic và thai gian dôi vói thu tiic cp Giy 
chng nhn diX diêu kin dâu tu trông cay thuôc là dôi vOi các to churc, cà nhân 
dâu tu trng cay thuôc là thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S Cong Thuong Ha 
Ni theo quy djnh hin hành. 

2 

Phm vi: 
Ap dyng di vâi: 

- Can b, cong chiXc thuc Phong Quàn i Cong nghip. 

- Ap diing d& vâi vic cp GMy chüng nhn dü diêu kin dâu tu trng cay thuc 
là (cp mài, cap li do bet hiu 1pc) cho càc Doanh nghip dirçic thành 1p theo 
quy djnh ciXa pháp lut, Co giây chi'rng nhn däng k doanh nghip vai nganh 
nghê kinh doanh: trông cay thuôc là- ban buôn nOng, lam san nguyen lieu (trir g& 
tre, n(ra); có tri1 sâ (theo giây chi'rng nhn dàng k doanh nghip) dóng trén da 
bàn thành phô Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Cosrpháp1 

1. Lut PhOng, chng tàc hi cüa thuc là v kinh doanh thuc là; 

2. Ngh djnh s 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 näm 2013 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tiêt môt so diêu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chông tàc hi cüa 
thuôc là ye kinh doanh thuôc lá; 

3. Nghj dnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/20 17 cüa ChInh phü süa di, 
hO sung mt so diêu cüa Nghj dnh so 67/2O13fND-CP ngày 27/6/20 13 cüa ChInh 
phü quy dnh chi tit mOt so diêu và bin pháp thi hành Luat  PhOng, chng tác hai 
cüa thuôc là ye kinh doanh thuôc là; 

4. Ngh dnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü süa d,i môt s 
nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phn vi quãn 1 nhà 
mr6c cüa B Cong Thixong; 

5. Nghj djnh s 17/2020/NB-CP cüa ChInh phü sa dôi, b sung mt s diu .cüa 
các Nghj dnh lien quan den diëu kin dâu tu kinh doanh thuc lTnh we quail l 
nhà nuâc cüa B Cong Thuang; 

6. Thông ti.r s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa B Cong Thuang quy dinh 
chi tit mt s diu cüa các Nghj djnh lien quan den kinh doanh thuOc la; 

7. Thông tu s 28/20191T1'-BCT ngày 15/11/2019 cña B Cong Thuo'ng v vic 
sa di, hO sung mt so diêu cüa.ThOng tu sO 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 
cña B COng Thumig quy dnh chi tiêt mt so diêu cüa càc Ng dnh lien quan den 
kinh doanh thuc là; 

8. Thông tir s 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa B Tài Chfnh quy dnIi 
1mrc thu, ch dQ thu, nQp, quan l Va sü dyng phi thâm djnh diêu kiên kinh doanh 
d cp Giy phép san xuãt ru, Giây phép san xuât thuôc lá; 

9. Thông tu s 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 cüa B Tài chInh siXa di, b 
sung Thông tu 299/2016/TT-BTC ngày 15/1 1/20 16 cüa BO Tài chinh quy djnh 
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müc thu, ch do thu, nOp, quàn 1 và sir diing phi thrn djnh diu kin kinh doanh 
dê cp Giy phép san xuât nxqu, Giây phép san xuât thuôc lá; 
10. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thành 
ph Ha NOi v vic cong b Danh miic thu tyc hành chInh, thu tiic hành chInh bj 
bài bó lTnh virc Cong Thuang thuc thm quyên giãi quyêt cüa Sâ Cong Throng, 
LJBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thanh phan ho so' 
Bàn 

chinh Ban sao 

1. Do-n d nghj cp Giy chirng nhn dü diu kin du 
tu trông cay thuôc lá (Phii 1ic 4 ban hành kern theo 
Thông tu so 5 7/20 18ITT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Giy phép du tu hoc chimg nh.n däng k 
doanh nghip; 

3. Bàn sao hcip dng du tu tri)ng cay thuc lá vth nguoi 
trông cay thuôc lá; Bang kê danh sách nguôi trông cay 
thuôc là, cija diem, din tIch có xác nhn cüa UBND cap 
xà (Phii liic 5 ban hành kern theo Thông tu so 
5 7/20 18/liT-B CT); 

x 

4. Bàn kê dir kin ti)ng hçp din tIch tri)ng, san luqng 
nguyen 1iu thuOc là (Phii liic 6 ban hành kern theo 
Thông tu so 57/2018/TT-BCT). 

x 

3.3 S hrçrng hi) so' 

01 b 

3.4 Thô'i gian xfr I 

07 ngày lam vic 

3.5 No-i tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua - S Cong Thixang; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Can Giây, 1-là Ni. 

3.6 PhiIL phi 

2.200.000 dngI1n thrn djnhlhô so-. 

3.7 Quy trInh xfr I cOng vic 

TT Trinh tw Trach nhiem Tho'i . gian 
. Bieu mau/Ket qua 

B 1 

T chi'xc/cá nhân d nghj cp 
Giây chirng nhn dü dieu kien 
dan tix trông cay thuôc là den 
So Cong Thuong nhan mau 
do-n de ngh cap giay chung 
nhn, diên day dü các thông 
tin theo man. 

To chic/ca nhan 
conhucau 

Gi 
hanh 
chinh 
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B2 
Np h so dàng k d ngh 
cap Giây chirng nh.n dñ diêu 
kin du tix trng cay thu& lá. 

T chirc/cá nhân 
CO nhu câu 

hành 
chInh 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradumuchso: 
- Nu h so hcip 1 (dAu rniic 
h so dy dü và kê khai day 
dñ theo qui dnh): 1p Va giao 
biên nhn ho so cho ngui 
np h so theo qui djnh. 

- Nu h so chua hçip 1 thj 
Chuyên viên. tip nh.n ho so 
s huàng dn 1i thii tiic h so 
theo quy djnh. 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi 
hàth 
chInh 

0,5 ngày 

Phiu tip nhmn và 
hçn trã h so hành 
chInh 

B4 
Chuyn h so cho Phong 
Quãn 1 Cong nghip 

-CVBphn 
TN&TKQ 

- TP/PTP phOng 

QLCN 

0,5 ngày 
Phiu giao nhn h 
so hành chInh. 

B5 Thm djnh h so: 

- Tnthng hçip, h so dáp 
yêu cu, thirc hin biiâc tiêp 
theo. 

CV Phông 
QLCN 

02 ngày 
(k tir 
ngày 
tip 

nhân h 
so) 

• 

- Tru&ng hçrp h so không 
hqp pháp, can giái trInh 
vâIhoc yeu cu bô sung 
them, thông báo bng van ban 
cho ngithi n ho 
Qua 30 ngày lam viéc k ffi 
ngãy gin thông báo 
bô sung ma co sâ không có 
phãn hôi, Sà Cong Throng 
hinyhso). 

- GDSIPGDS; 

-TP/PTP Phông 
QLCN; 

- CV PhOng 
QLCN 

01 ngay 
Thông báo yêu câu. 
b sung h so. 

• 

B6 
Kiin tra thirc tê tai CO S1 
xác djnh sr phin hçrp gina h 
so và thçrc t (nu can) 

To kiêm tra 
thuc t 

olngày 
(k tin 
ngày 

nhân h 
so hcrp 
l) 

B7 
Kt qua thrn djnh: Lp to 
trInh; dir thão gMy chirng 
nhn; dir thâo van ban tin chôi 

CV PhOng 
QLCN 

0,5 ngay 
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cap gi.y chrng nhn. 

Vn ban tr ché,i cp giy 
chrng nhn. 

CV Phông 
QLCN 

ngày 

B8 

Kim tra ni dung d xut cüa 
chuyên viên. 
- N&i dng : k nháy van ban, 
lrmnhLänhdao Sâxernxét 

- Nu không dng : Quay 1i 
buâc 5. 

TP/PTP phOng 

QLCN 
0,5 ngày 

Van bàn tr chi cp Giy 
chüng nhn. 

TP/PTP phông 
QLCN 

0,5 ngày 

B9 
Phê duyt cp Giy chirng 
nhân./ van ban tir chi cap 
giây chrng nhn 

GDS/PGDS 01 ngày 

Van bàn tr chi Cap 
chi.Trng nhn. 

GDS/PGDS 01 ngày 

B1O 

Ly s Giy chirng nhân, 
dóngdu ti b phn Van thu; 
chuyên B phn Tip nhn 
và Trà kt qua. 

- CV Phong 
QLCN. 

-Van thu S 
Cong thuang 

0,5 ngày 

B 11 

BO phn Tip nhn và Trã kt 
qua tMp nh.n giAy chi.'rng 
nhn va cp nht vào S theo 
döi kt qua cap giây chirng 
nhan dñ diu kiên du tu 
trng cay thuc là. 

CV B phn 
TN&TKQ 

0,5 ngày 

S theo dOi kt 
qua cap giay 
chirng nhn áü 
diu kiên du tu 
trông cay thuôc lá. 

B12 
Trã kt qua cho T chCrc/cá 
nhãn. 

CV B) phn 
&TKQ 

GR 
hành 
chInh 

- Giy chirng nhn 
dü dieu kin du tu 
lrông cay thuc lá. 
- van ban tr cMi cap 
Giây chüng nhn. 

4 Biu mu 

1. Dan d nghj cp Giy chi'rng nhn dü diu kin du liz trng cay thuc là (Phii 
liic 4 ban hành kern theo Thông tu s 57/2018/TT-BCT). 
2. Bàn sao hcp dMg du ti.r trng cay thu6c lá vOi ngir?i trông cay thuc là; Bang 
kê danh sách nguai trng cay thuôc là, dja dim, din tIch có xác nhn cüa UBND 
cap xã (Phii 1iic 5 ban hành kern theo Thông tu so 57/201 8/TT-BCT). 
3. Ban kê dir kin thng hçp din tIch trng, san luçing nguyen lieu thuc là (Phi 
1iic 6 ban. hành kern theo Thông Pr so 57/201 8/TT-BCT) 
4. Biu niu theo dOi, giãi quyt th tçic hânh chInh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/20 18 cüa BO tru&ng, Chü nhirn Van phOng 
ChInh phü (Mu s 01-06). 
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Phii 1iic 4 
(Kern theo Thank tw so 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cia B5 Cong Thwcing) 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
flc Ip - Tr do - Hinh phác 

S& I... , ngày  tháng nam 20... 

DUN BE NGH! 
CAP GIAY CB11NG NH4N DU BIEU KiN 

DAU TTI TRONG CAY TIIUOC LA 

KInhgi'ri (1) 

1. Ten doanh nghip  

2. Dia chi tru si chInlr Diên thoai Fax  

3. Gi.y chirng nhn däng k doanh nghip s  do cp 
ngày tháng näm  

4. D ngh (1)  xem xét cp GiAy chrng nl4n âñ diu kiin 
trông cay thuôc lá, c1i the nhu sau: 

- Lo.i cay thuc Iá (2); Din tIch trng cay thuc lá (ha) 

- Da di&m trng cay thu6c 1á  

- s lien quan dInh kern theo quy djñh gm  

• .(3)... xin cam doan thuc hin dung các quy djnh tai  Ngh djnh s 67/2013/ND-
CP ngày 27 tháng 6 närn 2013 cüa ChInh phU quy dnh chi tiêt mt so diêu và bin 
pháp thi hành Lust Phông, chong tác hai  cüa thuéc lá ye kinh doanh thuôc lá duqc sira 
dôi, bô sung mt so diêu ti Ngh djnh so 106/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 närn 2017 
sira dôi, bô sung rnt so diêu cua Nghi. djnh so 67/2013/ND-CP và Ngh djnh 
so 08/20181ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cUa ChInh phñ si'ra dôi mOt so Nghj 
dnh lien quan den diêu kiin dâu tir kinh doanh thuc pham vi quãn 1 nhà nuOc cüa 
B Cong Thisang, Thông Pr so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 närn 2018 cüa B 
Cong Thung quy dnh chi tiêt mOt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kinh 
doanh thuOc lá và nhting quy djnh cüa pháp lust  lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhiing nôi dung kê khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trách nhim tnrâc 
pháp lut./. 

NgirM di din theo pháp Iut cüa doanh nghip 
(795 ten vâ dóng ddu) 

Chz thIch: 
(1): Ten ca quan cap Giây ch(rng nh.n. 
(2): Ghi cu the cáo loi cay thuôc lá (vI du: thuôc Ia yang say, thuôc !á Burley, thuôc Ia Nâu...) 
(3): Ten doanh nghip dé nghj cap Giây ching nhn. 
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Phii1iic 5 
(Kern theo Thông tw so 57/2018/TT-BGT 

ngày 26 tháng 12 nàrn 2018 cz.'ia B Cóng Thwcing) 

TEN DOANTI NGHIIP CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

 ngày tháng närn 20... 

BANGKE 
DTf MEN D[N TI CII, NANG SUAT, SAN LUNG 

CUA DOANH NGHI1P DAU TU TRONG CAY THUOC LA 

So TT Loi cay thuc Ia 
Dia diem 
trng cay 

thuc 1' (1) 

Din tIch 
(ha) 

Nàng suat 
(tan/ha) 

San hrçrng 
(tn) 

1 Thuc lá. yang say 

2 Thuôc lá Burley 

3 ThucIáNâu 

Thuclá.... 

Tong cong 

Doanh nghip xin cam doan nhUng kê khai trên day là dung, nu sal doanh nghip 
hoàn toàn chu trách nhim trixcc pháp luat./. 

Ngthi Ip  biu Giám dIc 
(7çj, ghi rö hQ ten) (7cj ten và dóng dáu) 

Chü thIch: 
(1): Ghi rO ten xã, huyn, tinh nai dr kiên trông cay thuôc Ia. 
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Phii 1c 6 
(Kern theo Thông twsô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nàm 2018 cza B5 Cong Thwcing) 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: I...   ngày tháng näm 20... 

BANG KE 
DANH SACH NGUI TRONG CAY THUOC LA 

S 
TT 

Ten ngirôi trIng 
cay thuoc Ia 

Ho khu 
thirong tm 

. . 
Loai cay thuoc la 

Dia diem trng 
cay thuoc Ia(1) 

Diên tIch 
(ha) 

1 Nguyen Van A 

Thuôc lá yang s.y 

Thu& lá Burley 

ThuôcláNâu 

Thuôc lá. 

2 NguyênVanB 

Thuôc lá yang sy 

Thu& lá Burley 

Thuôc lá Nâu 

Thuôc lá. 

Tng cong 

Doanh nghip xin cam doan nhthig kê khai trên day là dñng, nu sai doanh nghip 
hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp lut.I. 

Ngirôi 1p biu Giám dôc 
(lçj, ghi r6 hQ ten) (79 ten và dóng ddu) 

Xác nhân cüa UBND cap xä 
(kj ten và dóng dáu) 

Chi thIch: 
(1): Ghi rO ten xã, huyn, tinh noi trng cay thuôc Ia. 
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4. Quy trInh: Cp sfra di, b sung Giy chfrng nhn dii diêu kiin dâu tu' trông 
cay thuôc Ia (QT.04-11.2020) 

Miic dIch: 
Quydinh trInh tir, thii tic cp siia di, b sung Giy ch(rng nhn dii diu kin du 
liz trông cay thuôc lá cho các doanh nghip dä duçc cap Giy chiing nhn dii diu 
kin dâu tix trông cay thuôc lã. 

2 

Phmvi: 
Ap ding di vâi: 

- Các t chirc tham gia hot dng du tir trng cay thuc lá. 

- Can bO,  cong chiic thuc PhOng Quân i Cong nghip. 

- Ap diing d& vOi vic cp siia dM, b sung Giy chimg nhn dii diu kin du tix 
trông cay thuôc lá cho các doanh nghip dä dixçc cap Giây chiing nhn dii diêu 
kin dãu tu trông cay thuôc lá. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co's&phápl 

1. Lust Phông, chng tác hi ciia thuc lá ngày 18/6/2012; 

2. Nghi dinh s 67/20131ND-CP ngày 27 tháng 6 nm 2013 ciia Chmnh phil quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Phông, chong tác hi ciia 
thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

3. Nghi dinh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 ciia ChInh phii siia d&, 
ho sung môt so diêu ciia Nghi djnh so 67/2013/ND-CP ngày 27/6/20 13 cUa ChInh 
phii quy dtnh  chi tit mt so diu va bin pháp thi hành Lu.t Phông, chông tác hai 
ciia thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4.Nghj djnh s 08/20181ND-CP ngày 15/01/2018 ciia ChInh phii siia di int s 
ngh djnh lien quan dn diu kin d&u lix kinh doanh thuc phm vi quãn 1 nhà 
nuâc ciia B Cong Thiioiig; 

5. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ciia ChInh phii siia di, b sung rnt s diu ciia 
cãc Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu lix kinh doanh thuc lTnh virc quân 1 
nhà nuóc ciia B Cong Thixong; 

6. Thông tix s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 ciia B Cong Throng quy djnh 
chi tit môt s diu ciia cac Nghj dnh lien quan den kinh doanh thuOc la; 

7. Thông tr s 28/2019/TI-BCT ngày 15/11/2019 ciia BO COng Thiwng v vic 
siia di, bi sung mt so diêu ciia Thông ill sO 57/201 8/IT-B CT ngày 26/12/2018 
ciia B Cong Thrnmg quy djnh chi tiêt mOt so diêu ciia các Nghj djnh lien quan den 
kinh doanh thu& lá; 

8 Thông lix s 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ciia Bi Tai chInh quy dnh 
müc thu, ch dO thu, nOp,  quân 1 và sfr ding phi thâin djnh diêu kin kinh doanh 
d c.p Giy phép san xut ru'qu, Giay phép san xuât thuOc Ia; 

9. Th6ng tu s 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 ciia BO Tài chInh siia d&, b 
sung Thông tr 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ciia BO Tài chInh quy djnh 
mirc thu, ch dO thu, nap,  quân 1 và sii ding phi thârn djnh diêu kiên kinh doanh 
d c.p Giy phép san xut ruçxu, Giây phép san xuat thuOc Ia.; 

10. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 ciia Chii tjch UBND thành 
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ph6 Ha NOi  v vic cong bó Danh miic thi tc hành chInh, thu tc hành chInh bj 
bãi bO lTnh we Cong Thumig thuc thârn quyên giãi quyêt eUa S Cong Thuang, 
UBND cp huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn hI so Bàn chInh Bàn sao 

1. Dcrn d nghj cp sra di, b sung Giy chi1rng nhn dü 
diêu kin dâu tix trông cay thuôc là Phii 1iic 26 ban hành 
kern theo Thông tii so 57/2018/TT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Giy chi'rng nhn dü diu kin dâu tn trông 
cay thuôc là; 

3. Các tài 1iu chirng mirth nhu cu sua di, b sung. x 

3.3 S1lrQ'nghso 

01 b 

3.4 Thôi gian xfr 1 

07 ngày lam vic 

3.5 No'i tip nhn và trã kêt qua 

B ph.n Tip nh.n và Trâ kt qua - Sâ Cong Thirnng; Dja chi: S 331 Câu Giy, 
qu.n Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 Phi/L phi 

2.200.000 dngI1n thm djnhIh sa. 

3.7 Quy trinh xfr I cong vic 

TT Trrnh tir Trach nhiem 
Thôi 

. 
gian Bieu mau/Ket qua 

B 1 

T chrc/cá nhân d nghj 
cap süa dôi, bô sung Giây 
chirng nhân dü diêu kiên 

., dau tn trong cay thuoc la 
den S Cong Thumlg 
nhn mâu dan dé nghj cap 
giây chung nhn, diên day 
du các thông tin theo mu. 

To chuc/ca rthan 
có nhu câu 

Gic 
hành 
C 1 h'nh 

B2 

Np h sa däng k d& 
nghi cap si'ra dôi, b sung 
Giay chung nhan du dieu 
kiçn dau tn trong cay 
thuôc là. 

To chuc/ca nhan 
conhucau 

Gix 
hanh 
chinh 

B3 

Chuyén viên tip nhn 
kiêm tra dâu mup ho sci: 

- Nu h sci hçp 1 (du 
m11c hè sa dy dü và kê 
khai dy dü theo qui 
djnh): 1p và giao biên 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

0 5 
n g ' 

Phiêu tiêp .nhn và 
.hpn trà ho sci hành 
chinh. 
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nhn h so cho nguO'i np 
h so theo qui dh. 
- Nu h so chua h9p 1 
thl Chuyên viên tip nhn 
h so së huo'ng dn 1i thX 
tic h so theo quy dinh. 

B4 

Chuyn h so cho PhOng 
Quãn 1 Cong nghip. 

-CV B phn 
TN&TKQ. 

-TP/PTP PhOng 
QLCN 

0,5 
ngày 

B5 Thrn djnh h so: 

- Trithng hçp, ho so dáp 
i'rng yêu câu, thirc hin 
buâc tip theo. 

CV Phông QLCN 

02 
ngày 
(k tr 
ngày 
tip 
nhn 
h so) 

- Tnthng hqp h so không 
hçip pháp, can giài trmnh 
và!ho.c yêu cu b sung 
them, thông báo b&ng van 
ban cho ngui np ho SO. 

+ Qua 30 ngày lam V1C 

k tir ngày gri thông báo 
yeu cu bô sung ma co s 
không có phàn hi, Sô 
Cong Thirong hñy h so). 

Gf)S/PGE)S; 

-TP/PTP PhOng 
QLCN; 

- CV PhOng QLCN 

01 
ngay 

B6 

Ki&n tra thuc t tai co sO' 
Xac djnh sir phü hç 

gitta ho so và thirc t (nêu 
ccn) 

T6 kiém tra thirc tê 

01 
nay 
(kê ti'r 
ngày 

hso 
hç'p1) 

B7 

Kt qua th.m djnh: Lp ti 
trInh; dr thào gi.y chOng 
nhân; dir thào van bàn ti'r 
chôi cp si'ra d&, b sung 
Giy chi'rng nhãn. 

CV PhOng QLCN 0,5 
ngày 

Van bàn tr chi cap sl'r 
di, b sung giy chüng 
nhân. 

CV PhOng QLCN 
0,5 

ngày 
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B8 

Kim tra ni dung d xut 
cüa chuyêwviên. 

- Nu dông : ky nhay van 
ban, trInh Lnh daO  Sci 
xem xet. 
- N&i không dng : 
Quay 1i buâc 5. 

TP/PTP PhOng 
QLCN 

0 5 
ngày 

Vn bn tr chi. CP  sua 
doi,bo sung Giay chung 

TP/PTP Phàng 
QLCN 

0,5 
ngày 

B9 

Phê duyt cp sfra d&, b 
sung •  Giy chi'rng 
van bàn tr chôi cap giây 
chirng nhn 

GDS/PGDS 
01 

ngay 

Van bàn tr chi cp Giy 
chrngnhn. 

GDS/PGDS 
01 

ngày 

B1O 

Ly s Giy ch(rng nhn, 
dóng du tai  b phn Van 
thu; chuyn BO phn Tiêp 
nhin và. Trã kêt qua. 

- CV PhOng QLCN 
-Van thu SCT 

0,5 
ngày 

Bil 

BO phn Tip nhn và Trà 
kêt qua tiêp nhn giây 
chirng nhân và cap nhât 
vao So theo doi ket qua 
cap giay chung nhn du 
diêu kin dâu tu trông cay 
thuôc là. 

CVBophan 
TN&TKQ 

0,5 
ngay 

B 12 
Tra ket qua cho To 
chirc/cá nhân. 

CV BQ phn 
TN&TKQ 

GRi 
hthth 
chrnh 

- Giy chimg nhndü 
diêu kin dâu Pr trông 
cay thuc là. 

- Van ban Pr chôi cap 
Giâychtrngnhn. 

4 Biu mu 

1. Dan d nghj cp sira di, b sung GiAy chimg nhan dCi diu kin du Pr trông 
cay thuôc là (Phii 1iic 26 Thông Pr so 57/2018/TT-BCT). 
2. Biu mu theo dOi, giâi quyt thu ti1c hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B trtthng, Chü nhim Van phàng 
ChInhphñ (Mau so 01-06). 
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Phii1ic26 
(Kern theo Thông tw so 57/20Th/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cia B Cong Thzro'ng) 

TEN DOANH NGIIIP CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA VTT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

S& I... , ngày  thông nàrn 20... 

DON BE NGHT CAP STYA DOT, BO SUNG GIAY CII(JNG NH4N 
DU DIEU KIN DAU T1f TRONG CAY THUOC LA 

Kfnhgi:ri:  (1) 

i. Ten doanh nghip  

2. Dia chi tru sO' chInlr Din thoai' Fax'  

3. GiAy ching nhn däng k doanh nghip so I do  
cap ngày tháng nni  

4. D &rçYc ... (1)... cp Giy ch(mg nhn dU diu kin du ti' trng cay thuc lá s 
ngày ... tháng ... näm va d duçc cap süa dôi, bô sung lan thir (neu co) ... (2) 

5.D ngh . . ..(1) xem xét cp sra di, b sung Giy chirng nhn dü diu kiin 
dâu tix trông cay thuôc lá vâi ni dung sau (thy thuôc vào nhu câu sfxa dôi, bô sung cüa 
doanh nghip): 

- Thông tin Cu: (3) 

- Ni dung d ngF4 si:ra di, b sUng'  

- L do sira di, b sung'  

- Các h sa lien quan dInh kern theo quy dinh gm: (4) 

(5)  xin cam doan thc hin dung các quy djnh ti Ngh dinh 
so 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 näm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mOt  so 
diêu vâ. bin pháp thi hânh Lut Phông, chong tác hi cña thuOc Ia ye kinh doanh thuc 
lã duqc si:ra dOi, ho sung mt so diêu ti Nghj dnh sO 106/20171ND-CP ngày 14 tháng 9 
näm 2017 sra di, bô sung mOt  s diu cüa Nghj djnh sO 67/2013/ND-CP và Nghj dinh 
so 08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cüa ChInh phü sfra dôi mOt  so Ngh 
dnh lien quan den diêu kin dâu ttx kinh doanh thuOc phm vi quán l nhà nuâc cUa B 
Cong Thucing, Thông tu' so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cüa B Cong 
Thumig quy djnh chi tiêt rnt so diêu cua các Ngh djnh lien quan den kinh doanh thuôc 
lá và nhftng quy djnh cua pháp lu.t lien quan. Doanh nghip xin cam doan nhu'ng ni 
dung ké khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trách nhim tnrâc pháp lut./. 

Ngtrôi di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip 
(7cj ten và dóng dOu) 

Chz thIch: 
(1): Ten co' quan cap Giây chIrng nhn. 
(2): Nêu âã du?c cap sira dôi, bô sung thI ghi rô ngày, tháng, nàrn, lan thir may. 
(3): Thông tin ghi trong Giây chirng nhn Cu. 
(4): Ho sa lien quan dn ni dung dê nghj sira dOi, bô sung 
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5. Quy trInh: Cp lai Giy chiing nhn dii diu kin dâu tu' trng cay thuc La 
(QT.05-11.2020) 

Miic dich: 
Quy djnh trinh tir, thii ti1c cp 1.i Gi.y chiing nhn dii diu kiin  dAu tu trMg cay 
thuôc lã cho các doanli nghip dä dugc cap Giây chiing nhan dii diêu kin du tu 
trông cay thuôc lá nhirng bj mat hoc bj hông. 

2 

Phmvi: 
- Ap diing di vi vic c.p 1i Gi.y chi'rng nhn dii diu kin du tu trng cay 
thuôc lá cho các doanh nghip d duge cap Giây chIrng nhn dii diu kin du tu 
trông cay thuôc lá (trong th10ng hçp b rn.t, bj tiêu hiiy toàn b ho.c mOt  phn, bi 
rách nat hoc bi cháy). 

- Can b, cOng chi'rc thuOc PhOng Quãi 1 Cong nghip. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' s& pháp 1 

1. Lust PhOng, chng tãc hai  ciia thuc lá. ngày 18/6/20 12; 

2. Nghj dnh sé 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 närn 2013 ciia ChInh phii quy 
djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Luat Phông, chong tác hai  ciia 
thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

3. Nghj dinh s6 106/201712020/ND-CP ngày 14/9/2017 ciia ChInh phii siia di, 
bô sung mt so diêu ciia Nghj djnh so 67/20131ND-CP ngày 27/6/20 13 ciia ChInh 
phii quy dlnh  chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chông tác hai 
ciia thu6c lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Nghj djnh s 08/2018/N1-CP ngày 15/01/201.8 cUa ChInh phU siia di môt sé 
nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tii kinh doanh thuc phm vi quãn 1 nhà 
nuàc ciia B Cong ThuGng; 

5. Nghj djnh s 17/20201ND-CP ciia ChInh phii siia di, b sung rnQt s diu ciia 
các Nghi. dinh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh vrc quãn 1 
nhà nuOc ciia BO Cong Thumig; 

6. Thông tu s 57/2018/TT.-BCT ngày 26/12/2018 ciia Bt Cong Thucxng quy dinh 
chi tiêt mt so diêu ciia the Nghi, dlnh  lien quan den kinh doanh thuôc lã; 

7. Thông ti.r s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 ciia B Cong Thung. v vic 
siia dôi, b sung rnt sO diêu ciia Thông tu so 57/20181f1-BCT ngày 26/12/2018 
ciia B Cong Thumig quy djnh chi tiêt mt so diêu ciia các Ngh djnh lien quan dn 
kinh doanh thuôc la; 

8. Thông tu s 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ciia B Tài chInh quy djnh 
miic thu, ch d thu, np, quán 1 va sii di.rng phi thâm djnh diêu kiên kinh doanh 
d cp Giay phép san xuât rtrçiu, Giây phép san xuât thuôc lá; 

9. Thông tu s 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 ciia B Tài chInh siia di, b 
sung Thông tir 299/2016/TT-BTC n.gày 15/11/2016 ciia B Tài chInh quy djnh 
mirc thu, ch d thu, np, qãn1 va sii dicing phi thâm djnh diêu kin kinh doanh 
d cp Giy phép san xuât ruqu, Giây phép san xuât thuôc lá.; 

10. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 ciia Chii tjch UBND thãnh 
ph Ha Ni v vic cong b Danh iniic thii tiic hành chInh, thii tiic hãnh chInh bi 
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bãi bó lTnh virc Cong Thiicmg thuôc thrn quyn giãi quyt ciia SO Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn h so' Ban chInh Ban sao 
* Trir?nig hqp Giy chfrng nhn dii diu kin du tir trông cay thuôc Ia dã 
dirçc cap ht thôi hin hiu hrc: Ho sci, thâm quyên, trInh tir, thu tiic cap 1ii nhii 
dôi vâi tru&ng hçrp cap mâi. 
* Trirô'ng hyp Giy chfrng nhn dii diu kin du tr trng cay thuc Ia bj 
mat, bi tiêu hiiy toàn b hoc mt phân, bj rách, nat hoc bj cháy: 

1. Van bàn d nghj cp 1.i Giy chi'rng nhn dii diu kin 
dâu tu trông cay thuôc lá (Phçi 1iic 34 ban hãnh kern theo 
Thôngtu so 57/2018/TT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Gthy chiing nh.n dii diu kin du tu trng 
cay thuôc lá da drnyc cap (nêu co). X 

3.3 So 1uqng h so' 

01 

3.4 Thou gian xfr 1 

07 ngày lam vic 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua - S Cong Thiro'ng; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha. Ni. 

3.6 PhiJL phi 

2.200.000 dng/1n thrn djnhlhô scx 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem ThOi 
. gian 

. 
Bieu maufKet qua 

B 1 

T chiic/cá nhân d nghj cp 
'ai Giây chmg nhn dii diu 
kin dâu tii trông cay thuôc Ia 
den Si Cong •Thucing nh.n 
mâu &m dê nghj cap giây 
chi'rng nhn, diên day dii các 
thông tin theo mu. 

T chiic/cá 
nhân có nhu 
câu. 

Gio 
hành 
chInh 

B2 

Np h sa däng k d nghi 
: cap lai Giay chung nhan du . . . . dieu hen dau tu trong cay 

thuoc la. 

To chuc/ca 
nhanconhu 

cau. 

Gia 
hanh 
chinh 

B3 

Chuyên viên tip nhân kirn 
tra dâu muic ho sa: 
- Nu h sci hcip 1 (du rnic 
ho so day dii và kê khai dy 

CV BO phn 
TN&TKQ 

- 

GRi 
hành 
chInh 

Phiu tip nhn và 
hn tra. ho sci hành 
chInh. 
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diX theo qui djuh): 1p và giao 
biên nhn ho sd cho flU(Yj 
np h sa theo qui djnh. 
- Nu h sa chua hçip 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho sci 
s hizàng dn 1ai  thu t1ic ho sa 
theo quy djnh. 

0,5 ngày 

B4 

Chuyn h s cho phông 
Quân 1 Cong nghip. 

-CVBtphn 
TN&TKQ 
- TP/PTP 

PhOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B5 Th.m dinh h sd: 

- Tnr?ing hqp, h sa dáp g 
yeu c&u, thc hin bu6c tiep 
theo. 

CV Phông 
QLCN 

02ngày 

(k tr 
ngày 
tip 

thânh 
sa) 

- Trinng hçip h sci không 
hçp pháp, can giái trInh 
và!hoc yeu cu b sung 
them, thông báo bang van bàn 
cho ngi.thi n h s. 
Qua 30 ngày lam vic k 
ngày giXi thông báo yêu cau 
bô sung ma cc s0 không Co 
phãn hi, S Cong Thuong 
hiXy h sci). 

GDSIPGDS; 

-TP/PTP 
Phông 
QLCN; 

- Phong 
QLCN 

01 ngày 

B6 Kim tra thuc t (nu cAn) 
T kirn tra 

thc t 

01 ngày 
(ke tr 
ngày 

nhn h 
sdhqp 
') 

B7 

Kt qua thm dnh: L.p to 
trinh; dii thão giây chiXr 
nhân; dix thào van bàn ti'r chôi 
cp lai  Giy chüng nhan. 

CV Phong 
QLCN 0,5 ngày 

Van bàn tfr ch& cp iai  giy 
chirng nhn. 

CV Phông 
QLCN 0,5 ngày 

B8 
Kirn tra ni dung d xut cña 
chuyênviên. 

TP/PTP 
phông 

0,5 ngày 
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- Nu dng : K nháy van 
bàn, trInh Lnh do SÔ xern 
xét. 

- Nu không dng : Quay 1i 
bixâc 5. 

QLCN 

Van bàn tr chôi cap sra dôi, 
ho sung Giay chung 

TP/PTP 
riiong 

QLCN 
0,5 ngay 

B9 

Phê duyt cp sra di, b 
sung Giây chirng ihn; Vail 
ban tu choi cap giay chung 
nun 

GDSIPGDS 01 ngày 

V.n ban tr chi cp Giy 
chung nhn. GDS/PGDS 01 ngày 

B1O 

Ly s GiAy ch(rng nhân, 
dóng du tai ho phân Van thu; 

,. 
chuyen Bo phn Tiep nhin va 
Trã kt qua. 

- CV PhOng 
QLCN 

- Van thu 
SCT 

0,5ngay 

Bli 

B phn Tip nhn va Trã kt 
qua tiêp nhan giây ching 
nhán và cap nhât vào So theo 

, f . doi ket qua cap giay chung 
nhân dfi diêu kiên dâu tu 
trông cay thuôc lá. 

CV Bô phân 
TN&TKQ 

0,5ngay 

B12 Tra ket qua cho To chuc/ca 
nhan. 

CV BQ phn 
TN&TKQ 

Gi 
hàrth 
chinh 

- Gi.y chirng nhn âñ 
diêu kin dâu tu trông 
cay thu& lá. 

- Van ban tu choi cap 
Giây chüng rihân. 

4 Biu mu 

1. Van bàn d nghj cp 'ai Giy chüiig nhn dü diu kin du tir trng cay thuc 
lá (Phii 1iic 34 ban hành kern theo Thông tir so 57/2018/TT-BCT); 
2. Biu mu theo döi, giái quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
so 01/20181Fi-VPCP ngày 23/11/2018 cüa BO truOng, Chü nhim Van phOng 
Chinh phiX (Mâu sô 0 1-06). 
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Phu1uc34 
(Kern theo Thông twsô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nárn 2018 cia Bt5 Cong Thzwng) 

TEN DOANII NGfflP CONG HOA XA HOT  CIIJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hanh phüc 

Si: I... , ngày  tháng ndrn 20... 

DON D NGH! CAP LI GIAY CH1NG NHuN 
PU DIEU KTW DATJ TtJ TRONG CAY THUOC LA 

(trong triràng hcip bj rnâ't, bi tiêu hüy toàn b hoc rn5tphcn, bj rách nat hoçc bj cháy,) 

KInhgiri:  (1) 

i. Ten doanh nghip  
2. Dia chi tru sO chInir Diên thoai Fax  
3. Giây chüng nhn dng k doanh nghip so do cAp 
ngày tháng näm  
4. Dã &rçYc (1) cap Giây chi'rng nhn dü diêu kin dâu ti.r trông cay thuôc lá 
so.. .ngày... tháng.. .nàm... và dà drnc cap sira dôi, bô sung lan th... (neu co) (2) 
5. Dê ngh .. . .(1) xem xét cap 1i Giây chng nhn dü diêu kin dâu tu trông cay thuôc 
láâi1dosau (3) 
Ho sci lien quan dmnh kern theo quy dnh gôm (4) 

(5) xin cam doan thirc hin th'ing các quy dnh tai  Nghj dnh so 67/2013/ND- 
CP ngày 27 tháng 6 nm 2013 ci:ia ChInh phñ quy djnli chi tiêt mt so diêu và bin 
pháp thi hnh Lu.t PhOng, chong tác hti cña thuôc là ye kinh doanh thuôc là ducc süa 
dôi, ho sung mOt so diêu ti Ngh djnh so 106/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nàm 2017 
s1Ia dôi, ho sung mOt so diêu cüa Ngh djnh so 67/20131ND-CP và Nghj djnh 
s 08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cüa ChInh phü sfra dôi mt so Nghj 
dnh lien quan dn diu kin dâu ti.i kinh doanh thuOc  phm vi quân 1 nhà nuóc cüa 
B Cong Thucing, Thông tu so 57/201 8/TT-B CT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cüa B 
Cong Thucing quy djnh chi tiêt mOt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kinh 
doanh thuc là và nhüng quy djnh cüa pháp lu.t lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhUng ni dung kê khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trách nhirn truàc 
pháp 1ut/. 

Ngu*i di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip 
(hQ và ten, k ten, dóng dâu) 

Chá thIch: 
(1): Ten co quan cp Giy chüng nhn. 
(2): Nêu dä duçic Cap Giây phép si'ra dôi, bô sung thI ghi rO ngày, tháng, nAm, Ian thu may 

(3): Ghi rô 1 do d nghj cp 1i Giây chirngnhn. 
(4): Ho sa lion quan den ni dung de nghj cap li. 

(5): TOn doanh nghip dO nghj cap Giây chung nhn. 
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6. Quy trinh: Cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá (QT.06-1L2020) 

Miic dich: 
Quy trInh nay quy djnh trmnh tr, thñ tiic và thai gian d6i vOi thu tic cp Gi.y 
phép mua ban nguyen 1iu thuOc lá. dOi vâi cãc to chire, cá nhân kinh doanh 
nguyen 1iu thuôc Ia thuOc thâm quyên giãi quyêt cüa S Cong Thucng Ha NOi 
theo quy djnh hin hành. 

2 

Phm vi: 
Ap dicing di vó'i vic cp Gi.y phép mua ban nguyen lieu thuc lá cho các Doanh 
nghiep dixqc thành 1p theo quy dnh cña pháp 1ut (theo giây chi'rng nhn däng k 
doanh nghiep) dóng trên dja bàn thành phô Ha Ni; Can b, cong chirc thuc 
Phông Quãn 1 Cong nghip. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

• 

• 

1. Lut Phông, chng tác hi cüa thu& lá ngày 18/6/2012; 

2. Ngh djnh s6 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa Chinh phü quy djnh chi tit 
mt so diêu và bin pháp thi hãnh Lust  PhOng, chong tác hai  cüa thuôc lá ye kinh 
doanh thuôc lá; 

3. Nghj dlnh  s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 cña ChInh phü sira di, 
b sung môt s dMu cüa Nghj djnh s 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cña 
Chmnh phü quy dn1i chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut PhOng, chông 
tác hai cüa thuôc Ia ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Nghi. dnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChinE phü s'ira di mt s 
nghi djnh lien quan dn diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phrn vi quãn 1 nha 
nuâc cüa B Cong Thuong; 

5. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP cüa ChInh phü sua di, b sung rnt s diu cüa 
các Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc 1Tnh vlxc quàn 1 
nhà nuâc cüa BO Cong Thuong. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa BQ Cong Thuong quy djnh 
chi tMt rnt s diu cUa các Nghj dnh lien quan den kinh doanh thuôc Ia; 

7. Thông tu s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 cUa B Cong Thuong v vic 
st'xa di, b sung mt so diêu cüa Thông tu sO 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 
cüa B Cong Thircmg quy djnh chi tiêt mt so diêu cua các Ngh djnh lien quan den 
kinh doanh thu6c lá; 

8. Thông tu s 168/20161r1-BTC ngày 26/10/2016 cüa BQ Tài chInh quy djnh 
móc thu, ch d thu, np, quãn 1 và si'r ding phi thâm djnh kinh doanh hang hoá, 
djch vi han  ch kinh doanh; hang hoá, dch vii kinh doanh có dieu kin thuôc linh 
v11c thuong mai  và 1 phi cap Giây phép thành l.p Si Giao djch hang hoá; 

9. Quyt djIIh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thành ph 
Ha Ni v vic cOng bô Danh rniic thu tiic hành chInE, thU tuc hành chinE bj bi 
bó linh virc Cong Thuong thuc thâm quyên giãi quyêt cUa S Cong Thuong, 
TJBND cp huyn trên da bàn thnh phO Ha Ni. 

3.2 Thành phn h scr ch'h Bàn sao 
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1. Don d nghj cp GiAy phép mua bàn nguyen lieu thuc Ia. 
(Phii lic 8 ban hành kern theo Thông tu so 5 7/20 18/U- 
BCT); 

x 

2. Bàn sao Gi.y chirng nh.n dàng k kinh doanh; x 

3. Bang kê din tIch, sa d kho tang, vanphàng lam vic và 
các khu phi trçi khác; 

4. Bàn sao hgp dng nguyen tc ho.c thOa thun nhpkhAu 
üy thác nguyen lieu thuôc là vâi doanh nghip san xuât san 
phâm thuOc là, doanh nghip chê biên nguyen lieu thuôc là 
hoc hçTp dông nguyen täc hoc thOa thun xuât khãu üy 
thác nguyen lieu thuôc là vâi doanh nghip dü diêu kin dâu 
tir trông cay thuOc lá, doanh nghip chê biên nguyen lieu 
thuôc là. 

x 

3.3 S Iirqng h sr 

01 

3.4 Thôi gian xfr 1 

07 ngày lam vic 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

BO phn TMp nhan và Trã kt qua. - Si Cong Thixcrng; Dja chi: So 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 Phi/L phi 

1.200.000 dng/dim kinh doanhIl.n thm djnh 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT TrInh tr Trách nhim Thöi gian Biu mh/Kt qua 

Bi 

T chirc/cá nhân d nghj cp 
Giây phép müa bàn nguyen 
lieu thuoc la den Sa Cong 

.. . 
Thuang nhn mau dan de 
nghj cap phép, diên dày dü 
các thông tin theo mu. 

Tochuc/ca 
nhanconhu 

cau 

.. 
Gior hanh 

chinh 

B2 
Np h sor dàng k d nghj 
cap Giây phép mua bàn 
nguyen 1iu thuôc là. 

T chirc/cá 
nhân có nhu 

câu 

G h'nh 
C in 

Theo mic 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradâumuchôsci: 
- Nu h sor hcrp lê (du mic 
h scc dy dü va kê khai dy 
dü theo qui djrth): 1p và giao 
biên nhan ho sa cho ngiri 
np ho sor theo qui dnh. 

- Nu h scr chua hçip 1 thI 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi hânh 
chInh 

Phiu tip nhn và 
hn trã ho sa hành 
chInh. 
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Chuyên viên. tip nhn h so 
s huthig dn 'a  thu tuc h so 
theo quy dnh. 

B4 
Chuyn h so cho Phang 
Quàn 1 Cong nghip. 

-CVBphn 
TN&TKQ 
- TPTP 

Phông QLCN 

01 ngày 
Phiêu kiêrn soát 
qua trin.h giái quyt 
hôsohànhchinh. 

B5 Th&rn djnh h so: 

- Tnr&ng hçp, h so dáp i'rng 
yeu cu, thirc hin buóc tiêp 
theo. 

-CV Phông 
QLCN. 

02ngày 
(K tir 

ngày tip 
nhnh 

so) 

- Tnrng hçp h so không 
hcrp pháp, can giãi trmnh, hoc 
yêu cau ho sung them, thông 
báo bng van ban cho ngu?si 
nphsa. 

GDS/PGDS; 
-TP/PTP 
P.QLCN; 

- CV Phông 
QLCN 

02 ngày 

B6 Kim tra th%rc t (nê'u ccn) 01 ngày 

B7 

Kt qua thm djnh: Lp t 
trInh; dir thão giây phép; dir 
thão van ban tr chôi cp gMy 
phép. 

CV PhOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B8 

Kirn tra ni dung d xut cüa 
chuyên viên. 
- Nu dng : k nháy van 
bàn, trInh Lành dao  Si xem 
xét. 
- Nu không dng : Quay 'a 
buâc 5. 

TP/PTP 
Phông 
QLCN 

0,5 ngày 

B9 Phê duyt cp Gi.y phép 

Trixmg hçip cp mâi. GDSIPGDS 01 ngày 

Van ban tr chi cp Giy 
phép. 

GDS/P(IiDS 0lngày 

B1O 

Ly s Gi.y phép, dóng du 
tai b phn Vn thu; chuyn 
B phn Tip nhn và Trâ. kt 
qua. 

CV PhOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B 11 

BO phn Tip nhân và Trâ. kt 
qua: nhn Giy phép và cap 
nht vào So theo dOi kt qua 
cap giây phép mua ban 

CV B phn 
TN&TKQ 

0,5 ngay 

S theo döi kt qua 
cp Giy phép rnua 
ban nguyen 1iu 
thuc là. 
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nguyen 1iu thuc lá. 

B 12 
Trã kt qua cho T chirc/cá 
nhân 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi hành 
chInh 

- Gi.y phép mua 
flgUyefl 1iu 

- Van ban tix choi 
cap Giây phép. 

4 Biu mu 

1. Dcm d nghj cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá Phi luc 8 ban hãnh 
kern theo Thông ti.r so 5 7/20 18/TT-BCT); 
2. Biu mu theo dOi, giâi quyt thu tiic hành chInh ban hãnh kern theo Thông Pr 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tru&ng, Chü nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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Phi.1ic8 
(Kern theo Thông tusó 57/2018/TT-BGT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cla Bç5 Cong Thwong) 

TEN DOANHNGHIP CQNG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bôc Ip  - Tii  do.- IInh phñc 

S: I... , ngày  tháng nàm 20... 

BON BE NGH 
cA GIAY PHEP MUA BAN NGUYEN LIEU THUOC LA 

Kmnhg  (1) 

1. Ten doanh nghip  
2. Dia chi tru s ch1nh Diên thoi Fax  
3. Van phOng di din (neu co) Din thoi Fax  
4. Giây chirng nhn dang k doanh nghip so do  
cap ngày thong näm  
5. Dê nghj .(1) xem xét cap Giây phép mua ban nguyen lieu thuôc là, cii the nhu sau: 
-LoinguyenIiuthuôc1á (2) 
- Duçic phép nhn iXy thác xut khâu, nh.p khu nguyen lieu thuôc là ciXa các doanh 
nghip (3) 
- Nhtng ho sc lien quan dInh kern theo quy djnh gôrn  

(4).....xin cam doan thçrc hin dung các quy dnh ti Ngh djnh so 67/2013/ND-
CP ngày 27 thang 6 näm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin 
pháp thi hành LutPhông, chong tác hai  cüa thuôc là ye kinh doanh thuôc là dirge siXa 
doi, bô sung mt so diêu t.i Nghi. djnh sô106/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 
siXa dôi, bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 67/20131ND-CP và Nghi dinh 
so 0812018/ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cüa ChInh ph si'ra dôi mt s Ngh 
dinh lien quan den diêu kiin dâu tir kinh doanh thuc phm vi quãn l' nhà ni1c ca 
BO Cong Thixang, Thông lii s 57/2018/TT-BCT ngày 26 thãng 12 närn 2018 c11a B 
Cong Thrnmg quy djnh chi tiêt mOt  so diêu cüa các Ngh djnh lien quan den kinh 
doanh thuOc là và nhng quy djnh cUa pháp lust  lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhüng ni dung kê khai trén là dung và xin hoãn toàn chju trách nhirn trirâc 
pháp 1ut 

Ngwô'i di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip 
(kjtenvadóngdáu) 

Chü thIch: 
(1): Ten ca quan cap Giây phép 
(2): Ghi ci th các loai  nguyen 1iu thuôc lá (vi dii: Ia thuôc lá, S91 thuôc Iá,thuôc Ia tarn, Ia tách Cong...). 
(3): Ghi rô ten, dja Chi, din thoai Ctia các doanh nghip üy tháC xuât khâu, nhp khâu. 
(4): Ten doanh nghip dê nghj cap Giây phép 

$7 
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7. Quy trInh: Cp sfra doi, b sung Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc Ia 
.(QT.07-11.2020) 

Miic dich: 
Quy trInh nay quy dnh trInh tr, thu tc và thai gian dôi vói thu tic Cp süa di, 
bô sung Giây phép mua ben nguyen 1iu thuOc lá dôi vâi các to chüc, cá nhân 
kinh doanh nguyen 1iu thuôc lá thuQc thâm quyên giãi quyet cüa S Cong 
Thuong Ha Ni theo quy djnh hin hành. 

2 

Phim vi: 
Apdiingdivâi: 

- Các t chrc d dtxac S Cong thuang cAp GiAy phép rnua ban nguyen 1iu thuc lá; 

- Can hO,  cong chiirc thuOc PhOng Quãn 1 Cong nghip. 

3 NidungquytrInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lust Phông, chng tác hai  cüa thuc lá ngày 18/6/2012; 

2. Nghj djnh s 67/2013/ND-CP ngày 27/6/20 13 cUa ChInh phü quy dnh chi tit 
mOt so dieu và bin pháp thi hành Lut Phông, chong tác hai  cüa thuOc lá ye kinh 
doanhthuoclá; 

3. Ngh djnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 cüa ChInh phü sira dii, 
b sung mOt  s6 diu cüa Ngh djñh s 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cüa 
Chinh phit quy dinh chi tit rnOt so diêu và bin pháp thi hành Lut Phông, chng 
tác hai cUa thuôc lá ye kinh doanh thuOc la; 

4. Ngh djnh s6 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh phñ sra di mOt  s 
ngh dnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuOc phm vi quân 1 nhà 
nuâc cüa BO Cong Thucmg; 

5. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP cüa ChInh phñ sua di, b sung mOt  sé., diu cüa 
các Nghj dnh lien quan dn diêu kin dâu tu kinh doanh thuOc 11th virc quãn 1 
nhà nuó'c cüa BO Cong Thuang. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa BO Cong Thuang quy djnh 
chi tit môt s diu cña cac Nghj dnh lien quan den kinh doanh thuôc lá; 

7. Thông tu s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 cüa BO Cong Thuong v vic 
sua dM, b sung mOt  so dieu cüa Thông tix so 57/201 8/TT-BCT ngày 26/12/2018 
cüa B Cong Thucing quy djnh chi tit mOt  so diêu cüa các Nghj dnh lien quan dn 
kinhdoanhthuc1á; 

8. Thông tu s 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 cüa BO Tài chInh quy djnh 
muc thu, ch dO thu, np, quân 1 và sfr diing phi thâm djnh kinh doanh hang hoá, 
dch vti han  ch kinh doanh; hang hoá, dch vii kinh doanh có diêu kin thuOc linh 
vrc thuang mai  va 1 phi cAp GiAy phép thânh 1p So Giao djch hang hoá; 

9. Quyt dinh s 1902/QE-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chu tch UBND thânh ph 
Ha NOi  v vic cong ho Danh miic thñ tic hành chInh, thñ tic hânh chInh bi bãi 
ho llnh wc Cong Thiwng thuOc thrn quyên giài quyêt cüa SO COng Thung, 
UBND cAp huyn trén dja bàn thành phO Ha NOi. 

3.2 Thành phn ho so Ban chInh Ban sao 
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1. Don d nghj cp sfra di, b sung Giy phép rnua ban 
nguyen 1iu thuôc lá (Bàn chInh - theo ñâu Phii 1iic 28 
Thông ti.x so 57/201 8/TT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Gi.y phép mua ban nguyen 1iu thu& lá da 
• duçic cp; 

3. Các tài 1iu chrng minh nhu cu sra dM, b sung. x - x 

3.3 S ltrçrng h so' 

01b 

3.4 ThM gian xfr I 

07 ngày lam vic 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nh3n  và Trã kt qua - Sâ Cong Thucmg;.Dja chi: So 331 CAu Giy, 
qun Cu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhIJL phi 

1.200.000 dng/dim kinh doanhllAn thAm djnh 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
Thô'i 

. 
gian Bieu maulKet qua 

B 1 

T chIrcicá nhân dê nghj cap 
sira dôi, ho sung Giây phép 
rnua ban nguyen lieu thuôc Ia 
den Sô Cong Thircing nhn 
mu dcm dê nghj cap phép, 
diên day dü các thông tin theo 
mâu. 
(hoc l.y tai  trang: 
congthuonghn.gov.vn) 

T chirc/cá 
iman có nhu 

Giô 
hành 
chInh 

B2 

Nôp h so' däng k d nghi 
cap sua doi ho sung Giay ... . 
phep mua ban nguyen hçu 
thuoc Ia. 

To chuc/ca 
nhan Co nhu 

Gio 
hanh 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradâumuchôso': 
- Nu h so' hop l (dAu mic 
h so dy ctü vã ke khai dy 
dü thea qui djnh): 1p va giao 
biên nhan  h so' cho nguM 
np ho so' theo qui djnh. 
- Nu h so' chua hçp I thi 
Chuyên viên tiêp n}in ho so' 
s huó'ng dn lai thñ tic ho so' 

CV B phn 
TN&TKQ 

G' 
h'nh 

Phiêu tiêp nhan và 
hn trâ ho so' hành 
chInh. 
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theo quy djnh. 

B4 

Chuyn h so cho phông 
Quàn 1 Cong nghip. 

-CV B phn 
TN&TKQ 

-TP/PTP 
phông 

QLCN. 

01 ngày 

Phiu kim soát qua 
trinh giài quyt ho so 
hành chInh. 

B5 Thrndinhhso: 

- Tnrmg hqp, h so dáp iirng 
yêu cu, thrc hin buàc tiêp 
theo. 

-CV PhOng 
QLCN. 

02 ngày 
(kê hr 
ngày 
tiêp 

nhn h 
so) 

- Trithng hçip h so không 
hqp pháp, can giài trInh, ho.c 
yêu câu b sung them, thông 
báo bang van bàn cho ngui 
np h so. 
(Qua 30 ngày lam vic k hr 
ngày gui thông báo yêu câu 
ho sung ma co s không Co 
phãn hi, S Cong Thuong 
hüy h so). 

GDS/PGDS; 

-TP/PTP 
Phông 
QLCN; 

- CV Phông 
QLCN 

02ngày 
Thông báo ho sung h 
SO. 

B6 Ki&n tra thrc t (nu can) 01 ngày 

B7 

Kt qua thm djnh: Lp t& 
trinh; dp thào giây phép; d%r 
thào van bàn t1r chôi cap giây 
phép. 

CV Phông 
QLCN 

0,5 ngày 

B8 

Kirn tra nOi  dung d xut Cüa 
chuyên viên. 

- Nu dMg : k nháy van bàn, 
trinh Lanh dao Sr xem xét. 
- Nu không dng : Quay li 
buâc 5. 

TP/PTP 
phông 
QLCN 

0,5 ngày 

B9 Phê duyt cp Gi.y phép GDS/PGDS 01 ngày 

B1O 

Ly s Giy phép, dong du 
ti bO phn Van thu; chuyan 
B phn Tip nhn và Trà kt 
qua. 

CV Phông 
QLCN 

0,5 ngày 

B 11 

B phn Tip nhân và Trã kt 
qua: nh.n Gi.y phép và cp 
nht vào S theo dOi kt qua 
cp giy phép rnua bàn 

CV B phn 
TN&TKQ 

0,5 ngày 

S theo dOi kt qua 
cap Giy phép mua 
ban nguyen Iiu thuc 
lá. 
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nguyen lieu thuc lã. 

B12 
Trã kEt qua cho T chic/ca 
than 

CV B phn 
TN&TKQ chInh 

- Gi.y phép mua ban 
nguyen 1iu thuôc lá. 

- Van bàn tir chôi cp 
Giây phép. 

4 Biu mu 

1. Dcin d& nghj cp sCra di, bi sung Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá 
(Bàn chInh - theo mu Phi 1iic 28 Thông tu so 57/201 8/TT-BCT); 

2. Biu mu theo dOi, giài quyt thu tiic hành chính ban hãnh kern theo Thông tu 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tnr&ng, Chü nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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Phii1uc28 
(Kern theo Thông tw so 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nàrn 2018 cza B3 Cong Thu'ctng) 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET  NAM 
Bc 1p - T' do - Htnh phüc 

S& I... , ngày  tháng nàrn 20... 

DON BE NGH! CAP SIYA BOI, BO SUNG GIAY PHEP 
MUA BAN NGUYN LIEU  THUOC LA 

KInhgfri: (1) 

1. Ten doanh nghip  
2. fia chi tru s chInir Diên tho.i Fax  
3. Giây ch(rng nhn däng k doanh nghip so do cap 
ngày tháng näm  
4. D dtrqc ..(1) cap Giây chüng nhn dü diêu kin dâu tu trông cay thuc lá 
so ngày. . .tháng...näm... va d1 duqe cap sra di, bô sung lan thir... (nu co) (2) 
5. Enghj (1) xem xét cap sfra dôi, ho sung Giây chüng nhn 
âü diêu kiin dâu tir trng cay thuc lá vói nOi  dung sau 'tuiy thuc vào nhu ctu tha 
dOi, bô sung c'ta doanh nghip): 
- Thông tin cü (3) 
- NOi dung dênghj si'ra dOi, bô sung  
- L9 do si:ra dôi, ho sung  
- HO s lien quan dInh kern theo quy djnh g0m (4) 

(5) xin cam doan th%rc hin dung các quy dnh ti Ngh djnh 
s 6712013/ND-CP ngày 27 tháng 6 narn 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi ti& mt so 
diu và bin pháp thi hành Lut Phông, chong tác hi cña thuôc lá ye kinh doanh thuôc 
lá duqc si:ra dôi, bô sung mt so diêuti Nghj djnh so 106/2017/ND-CF ngày 14 tháng 
9 11am 2017 sua dOi, ho sung rnt sO diêu cüa Ngh dlnh  sO 67/2013/ND-CP và Ngh 
djnh sO 08/2018/ND-CP ngay 15 tháng 01 näm 2018 cüa Chinh phü sira doi mOt so 
Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quãn l nhà ni.râc 
cüa B Cong Th.wng, Thông Pr so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cua 
BO Cong Thung quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa các Ngh dnh lien quan den kinh 
doanh thuôc lá và nhCtng quy djnh cüa pháp lust  lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhüng ni dung kê khai trên là dung và xin hoàn toàn chu trách nhim truàc 
pháp 1ut.I. 

Ngtrô'i di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip 
(7cj ten và dOng ddu) 

Chi thich: 
(1): Ten co quan cap Giây phép. 
(2):. Néu dã dUVC Cap süa dôi, ho sung thI ghi rO ngày, tháng, nãrn, Ian thr may. 
(3): Ni dung dê nghj sa dôi, bô sung ghi trong Giây phép ciL 
(4): HO so lien quan den ni dung dê nghj sira dOi, bô sung. 
(5): Ten doanh nghip dê nghj Cap Giây phép. 
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- Nu h so' chua hop 1 thI 
Chuyên viên tiêp nhn h so' 
s huáng dn lai thu tiic h so' 
theo quy dnh. 

B4 
Chuy&n h so' cho phông 
Quãn 1 Cong nghip. 

- CVBphn 
TN&TKQ 
- TP/PTP 

phông 
QLCN 

01 ngày 
Phiu kim soát qua 
trInh giãi quyt h so' 
hành chInh 

B5 Thmdinhhso': 

- Tnr?mg hap, h so' dáp 1mg 
yeu c.u, thrc hin bi.ràc tiêp 
theo. 

- CV PhOng 
QLCN 

02 ngày 
(kê tr 
ngay 
tiêp 

nhn ho 
so') 

- TrirOng hap h so' không 
hap pháp, can giãi trInh, hoc 
yeu câu b sung them, thông 
báo b.ng van ban cho ngi.thi 
np h so'. 
(Qua 30 ngày lam vic k tr 
ngày gui thông báo yêu câu 
bô sung ma co' s& không có 
phãn hôi, So' Cong Thiro'ng 
hüy h so'). 

GfS/PGDS; 
- TPIPTP 

PhOng 
QLCN; 

- CV Phông 
QLCN 

02 ngày 
Thông báo b sung 
h so' 

B6 Kirn tra thrc th (neu can) 01 ngày 

B7 
Kk qua thm djnh: Lp t trmnh; 
dir tháo gi.y phep; dir thão vn 
ban tir chôi cap giây phép. 

CV PhOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B8 

Kim tra nQi dung d xut ci:ia 
chuyên viên. 
- Nu dng : k nháy vn ban, 
trinh Lanh do So' xern xét. 
- Nu không dng : Quay li 
buo'c 5. 

TP/PTP 
phOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B9 Phê duyt cp Giy phép GDS/PGDS 01 ngày 

B 10 

LAy s GiAy phép, dóng dAu 
tai b phn Van thix; chuyn 
B phn Tiêp nhn và Trâ k& 
qua. 

CV PhOng 
QLCN 

0,5 ngày 

B 11 B phn Tip nhân và Trã kêt 
qua: nhn GiAy phép vã cp 

CV B phn 
TN&TKQ 

0,5 ngày S theo döi kt qua 
cAp oiAy phép mua 
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nht vào S theo dOi kEt qua 
cap giây phép mua ban 
nguyen 1iu thuôc lá. 

ban nguyen 1iu thuc 
lá. 

B12 
Trã kt qua cho T chirc/cá 
nhan 

CV B phn 
TN&TKQ 

hành 
chInh 

- Giy phép mua ban 
nguyen 1iu thuôc lá. 
- Ya11  ban tr chi cap 
Giâyphép. 

4 Biu mu 

1. Dn d nghj cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá (Phii 1iic 8 ban hành 
kern theo Thông ti.x so 57/201 8/TT-BCT); 
2. Dcm d nghj cp li gMy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá (Phii 1ic 36 ban 
hành kern theo Thông t'ir so 57/2018111-BCT ngày 26/12/20 18); 
3. Biu mu theo dOi, giãi quy& thu tic hành chinh ban hành kern theo Thông ti.r 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tru&ng, Chü nhim Van phông 
ChInh phU (Mâu so 01-06). 
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8. Quy trinh: Cp li Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá (QT.08-11.2020) 

Muc dIck: 
Quy trinh nay quy dnh trInh tir, thñ ti1c vâ. thai gian dôi vol thñ tic Cp sia di, 
ho sung Giây phép mua ban nguyen 1iu thuc lá. di vOi các to chác, cá nhân 
kinh doanli nguyen lieu thuc lá thuôc thârn quyn giài quyêt cUa SO Cong 
Thuon Ha Ni theo quy djnh hin hành. 

2 

Phtm vi: 

Ap dung d& vOi: 

- Cãc t chirc d duçc SO Cong thuig cp Giy phép rnua ban nguyen lieu thuc lã; 

- Can hO,  cong chc thuOc PhOng Quàn i Cong nghip. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co's&pháp1 

1. Lut PhOng, chng tãc hai  cüa thuc lá ngày 18/6/20 12; 

2. Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mOt so diêu và bin pháp thi hânh Lust  PhOng, chong tác hti cüa thuôc lá v kinh 
doanhthuoclá; 

3. Nghj djnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/20 17 cüa ChInh phü sra di, 
bô sung mOt  s diu cüa Nghi dnh s 67120131ND-CP ngày 27/6/2013 cüa 
ChInh phü quy dnh chi tit rnOt so diêu và bin pháp thi hành Lut PhOng, chng 
tác hi cña thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Nghi. djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cña ChInh phü süa dii mOt s 
nghj dnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuOc  phm vi quán 1 nhà 
nuOc cüa BO Cong Thuung; 

5. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP cüa Chinh phü sUa dèi, b sung mQt s diu cüa 
các Nghi djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuOc linh vrc quàn l'i 
nhà rnrOc cüa BO Cong Thuong. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngay 26/12/2018 cüa BO Cong Thuong quy djnh 
chi ti& mOt  so diêu cña các Ngh djnh lien quan den kinh doanh thuôc lá; 

7. Thông tu s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 cüa BO Cong Thuang v vic 
sfra dM, bO sung mOt  sO diêu cüa Thông tu sO 57/201811J-BCT ngày 26/12/2018 
cUa BO Cong Thuoiig quy djnh chi tiêt mOt  so diêu cña các Nghj djnh lien quan den 
kinh doanh thuc Ia; 

8. Thông tu s 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 cüa BO Tài chInE quy djnh 
rnrc thu, chê dO thu, nôp, quãn 1 và sir dçrng phi thâm djnh kinh doanh hang hoá, 
dich vu han chê kinh doanh, hang hoa, dich vu kinh doanh Co dieu kiên thuôc linh 
virc thucmg mai  và 1phI cap Giây phép thành 1p  SO Giao dch hang hoá; 

9. Quyt dnh s 1902/QD-UBND ngay 11/5/2020 cüa Chñ tch UBND thành ph 
Ha NOi  ye vic cOng bO Danh miic  thu tic hành chinh, thU tic hành chInh bi bi 
bO linh vrc Cong Thuang thuOc thm quyn giãi quyêt cUa so Cong Thuong, 
IJBND cp huyn trên di.a bàn thành phO Ha NOi. 

3.2 Thành phân h so' Bàn chInh - Bàn sao 

* Trffông hqp cp Iii do Giy phép ht thôi htn hiu 1%rc: Ho so', thm quyên, 
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trmnh tu, thu tc cp 1i áp ding nhu quy djnh vOi trtthng hçrp cap mâi. 

* Tru'ô'ng hçp .Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá bj mt, bj tiêu hüy 
toàn b hoc mt phn, bj rách, nat hoc bj cháy: 

1. Dm d nghj cp 1i giy phép mua ban nguyen 1iu 
thuc lá (Phii içic 36 ban hành kern theo Thông ttx so 
57/201 8/TT-BCT); 

x 

2. Ban sao Giy phép rnua ban nguyen 1iu thu& lá da 
cap (nêu co). 

3.3 S IlrQ'ng h so' 

01 b 

3.4 Thô'igianxfr1 

07 ngày lam vic 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

BO phn Tip nhn và Trã kt qua - Sà Cong ThixGng; Da chi: S 331 Câu Giây, 
qun Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhI/L phi 

1.200.000 dng/dirn kinh doanh11n thm djrth 

3.7 Quy trinh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem Thôi . 
gian Bieu mau/Ket qua 

B 1 

T chirc/cã nhân d nghj cap 
si'ra dOi, bô sung Giây phép 
rnua bn nguyen 1iu thuôc lá 
den S Cong Thiiang nhn 
mâu &in dê nghj cap phép, 
then day dü các thông tin theo 
rnâu. 

(hoc 1y ti trang: 
congthuonghmgov.vn) 

T chi'rc/cá 
nhân Co nhu 
c. 

Gi 
hành 
chInh 

B2 

Nôp h scc dang k d nghi 
cap sua doi bo sung Giay 

. 
phep rnua ban nguyen liu 
thuoc la. 

Tochuc/ca 
nhan co nhu 

. 
Gia 
hanh 
chrnh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dau muc ho sa: • , 
- '.Téu h .sa hcip l (dâu mc 
hO s day dü Va kê khai Y 
du theo qui dnh): 1p  va giao 
biên nhn ho sa cho ngui 
np ho sa theo qui djnh. 

CV Bô phân 
- TN&TKQ 

. 

hanh 
chrnh 

Phieu tiep than va 
hn trâ. h sa hânh 
chInh 
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Phi11kic36 
(Kern theo Thông tu'sô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nàm 2018 cia Bó Cong Thu'cing) 

TEN DOAMI NGHIP CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIiT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phiIc 

S& I... , ngày  tháng närn 20... 

DON BE NGH! CAP LiI 
GIAY PHEP MUA BAN NGUYEN LIW THUOC LA 

(trong trithng hcip bj mô't, bj tiêu hiy toàn b5 hoc rntphn, bj rách nat hoc bj cháy) 

Kinhgüi: (1) 

1. Ten doanh nghip  
2. Eia chi tru si chinlr Diên thoai Fax  
3. Giây chimg nhan  dang k doanh nghip so do cp 
ngày tháng nm  
4. Dä1 dixçic (1) cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thuôc lá 
so.. .ngày. . .tháng. . n.m... va da dirge cap sira di, bô sung lan thir... (nêu co) (2) 
5. De nghj (1) xem xét cap li Giây phép mua ban nguyen 1iu thuôc lá 
vOl l do saw (3) 
Ho sa lien quan dInh kern theo quy djnh gônr (4) 

(5) xin cam doan thixe hin ding the quy djnh tai  Ngh djnh 
sô67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 näm 2013 ciia ChInh phü quy djnh ehi tit mt s 
diêu Va bin pháp thi hành Lut PhOng, chong tác hi cña thuôc Ia ye kinh doanh thuôc 
lá duoc sira doi, bô sung mt so diêu tai  Nghj djnh so 106/20171ND-CP ngày 14 tháng 
9 nän1 2017 sira doi, bô sung mOt so diêu cUa Ngh djnh so 67/2013!ND-CP và Nghj 
dnh so 08/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 01 nan-i 2018 cüa ChInh phü st:ra dôi mt s 
Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tir kinh doanh thuôc pham vi quãn 1 nhà rnrâe 
c11a BO Cong Thixang, Thông lii s 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 nàm 2018 ci1a 
BO Cong Thi.rang quy djnh chi tit mOt so diêu efia các Nghj djnh lien quan den kinh 
doanh thuOc lá và nhftng quy dinh cUa pháp lust lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhüng ni dung kê khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trách nhim tnrc 
pháp 1ut;/. 

Ngirôi di din theo pháp 1ut cüa doanh nghip 
(7cj ten và dóng dâu) 

Chi thick 
(1): Ten ca quail cap Giây phép. 
(2): Nêu Giây phép dã dUqC cap siadoi, b sung thI ghi rö ngày, tháng, näm, Ian th may 
(3): Ghi rO 1 do dê nghj cap 1i Giây phép. 
(4): Ho sa lien quan den ni dung dê nghj cap la Giây phép. 
(5): Ten doanh nghip dê nghj cp Ii Giây phép 
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9. Quy trInh: Cp Giy phép bánbuôn sail phtm thuc Ia (QT.09-11.2020) 

Muc dIch: 
Quy dinh trInh tu và cách thirc thm dinh cap mri, cap lai do ht hn hiu 1rc 
Giây phép ban buôn san phrn thuc lá 

Triiàc thai hn ht hiu 1irc cüaJgi.y phép 30 ngày, Doanh nghip phâi np h sci 
dê ngh cap 1i giây phép trong trithng hcip tiêp tic kinh doanh. H sa, thm 
quyên, trInh tix, thu tiic cap 1ii nhu dôi vâi tnxang hçp cap mâi. 

2 
Phm vi: 
Ap dng di vài Doanh nghip duqc thành Ip theo quy djnh ciia pháp 1u.t trên 
dja bàn Ha NOi.  Các can b, cong chc thuc S Cong Thiio'ng Ha NQi 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Crs&phápI 

• 

• 

1. Lust Phông, chng tác hai  càa thuc lá ngày 18/6/2012; 

2. Nghi. djnh s6 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh phu quy djnh chi tit 
mt so diêu và bin pháp thi hành luat  phông, chOng tác hai  c'Cia thuôc lá ye kinh 
doanhthuôclá; 

3. Nghj dnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 cüa ChInh piii si'ra di, 
bô sung mOt  so diêu cüa Nghj djnh so 67/2013iNf-CP ngày 27/6/2013 cüá ChInh 
phU quy djnh chi tiêt mOt  s6 diu va bin pháp thi hành Lust phOng, chong tãc hi 
cña thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Nghi. djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa Chjnh phü si:ra di mt s6 
ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tir kinh doanh thuc phm vi quàn 1 nhà 
rnrOc cüa B Cong Thuang; 

5. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phñ si'ra di, b sung 
mt sé diu cüa cãc Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuOc 
linh virc quãn 1 nhà niràc cüa B Cong Thixong. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa B Cong Thuong quy djnh 
chi tiét rnt so diéu cüa các Ngh djnh lien quan den kinh doanh thuôc lá; 

7. Thông tu sé, 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 cña B Tài chInh sua di, b 
sung mt s diêu cüa Thông lix ;sô 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa B 
Cong Thi.rcmg quy dnh clii tiêt mOt  so diêu cüa các Nghj dnh lien quan den kinh 
doanh thuôc lá; mt so diêu cüa Thông tu so 57/201 8/TT-B CT ngày 26/12/2018 
cUa BO Cong Thuong quy djnh chi tiêt mOt  so diêu cña các Nghj djnh lien quan 
dn kinh doanh thu6c lá; 

8. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thành ph 
Ha Ni v6 vic cong bô Danh mi1c thu tiic hành chInh, thu tic hành chInh bi bi 
bó lTnh vrc Cong Thirong thuOc thm quyn giái quyêt cUa S Cong Thuong, 
UBND cp huyn trén da bàn thânh phô F1à NQi. 

3.2 Thành phân hI so' •. Bàn chInh Bàn sao 

1. Don d nghj cp Giy phép bánbuôn san phm thuc 
lá. (Phii hic 21 kern theo Thông tu so 57/2018/TT-BCT); 

2. Bàn sao Giy chi'mg nhn däng k kinh doanh ho.c x 
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Giy chüng nhn dang k kinh doanh Va Giy chirng 
nhnmsothu; 

3. Bàn sao các van bàn gi6i thiu cUa Nha. cung cp san 
phâm thuôc lá hoLc các thuang nhân phân phôi san phâm 
thuôc lá ghi rO dja bàn dir kiên kinh doanh. 

x 

4. Bang kê danh sách thuang nhân, bàn sao Giy chirng 
nhn däng k3 doanh nghip hoc Giây chfrng nhn dang 
k3 kinh doanh và Giây cháng nhn ma so thuê, Giây 
phép kinh doanh san phâm thuôc lá (neu dã kinh doanh) 
cüa các thi.rcmg nhàn dà hoc sê thuOc h thông phân phôi 
san phâm thuOc là trén dja bàn. 

3.3 So 1ung h so' 

01 b 

3.4 Thôi gian xfr I 

15 ngàylàm vic k ttr ngày nhn dU M so' hap 1. Tmng hap ttr ch& cp phãi 
trà Ryi bang van bàn và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

BO phn Tip nhn và Trãkt qua - S& Cong Thiio'ng; Dja chi: S 331 Cu Gi.y, 
qun Câu Giây, Ha NOi 

3.6 Phi1L phi 

1.200.000 dng/dim kinh doanh11n thrn djnh 

3.7 Quy trInh xfr 1) cong vic 

TT Trrnh tir Trach nhiem Thôi 
. gian Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Doanh nghip d nghj cp 
Giây phép ban buôn san phâm 
thuôc là den S Cong Thixo'ng 
nhân mu dun dê nghi cap 

. , phep, then day du cac thong 
tin theo mu. (Co the tãi mu 
dun tfr mng din t). 

D h oa ng '• 
co nhu cau 

Gi 
hành • 
chinh 

Dan d nghj cp Giy 
phép bàn buôn san 
pham thuoc la 

B2 
NOp h so' däng k d nghi 

.. Cap Giay phep ban buon san 
pham thuoc la. 

...,. Doanhnghiep 
conhucau 

Gii 
hanh 
chmh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu mc h so': 
- Nu h so' hap lê (Dü s6 
hrçing thanh phan ho so' va no' 
dung theo qui dnh): 1p 
phiêu tiêp nhân và trã h so' 
cho ngll?Yi nOp 

Chuyên viên 
PQLTM B 
phn Tiep 

'Than va Tra 
kêt qua 

Gi 
hanh 
chmh 

. • x Phieu tiep than ho so' 
va hen tra ket qua 
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Phii luc 21 
(Kern theo Thông tw sO 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nám 2018 ca B Cong Thwang,) 

TEN TIIThJNG NHAN CONG HOA xA HQI CHU NG1TIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S& I... , ngày tháng närn  

IXINDENGHT 
CAP GL&Y PHEP BAN BUON SAN PHAM TIHIOC LA 

Kinh giri: Si Cong Thumg (1) 

1. Ten thuong nhn  
2. Dja chi trii s& chInh:  
3. Din thoai Fax  
4. Giây chimg nhn dng k doanh nghip so  do cp dàng k 
lan dâu ngày  tháng  näm , däng k thay di lan thi'r  ngày  
tháng näm 
5. Chi nhánh, van phông di din hoc da dim kinh doanh (nu có): 

Ten:  
-Diachi:  
- Diên thoi Fax  
D ngh Si Cong Thrrong (1) xem xét cp GiAy phép ban buôn san ph.m 
thuôc lá, ci th: 
6. Duçrc phép to chic ban buôn san phm thuôc lá, nhu sau: 
- Dugc phép mua san pham thuôc lá cüa các Nhà cung cap san phâm thuôc lá và cüa cac 
thuong nhan phan phôi san phâm thuôc Ia có ten sau: (2) 
- Dê to chirc ban buôn san phâm thuôc lá trên dja bàn tinh, thành phO (1) 
7. Duçic phép to ch'(xc ban lé san phâm thuôc lá ti các da diem: (3) 
• . . (ten thucTng than).. .xin cam doan thirc hin d(ing các quy djrih ti Nghj dinh 

s 67/20131ND-CP ngày 27 tháng 6 nàm 2013 cüa Chinh phU quy dlnh  chi tiêt mt s 
diêu va bin pháp thi hành Luat  Phong, chong tác hai  cüa thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá 
duqc sra dôi, bô sung mOt so diêu tai  Ngh dnh so 106/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 
näm 2017 süa dôi, bô sung mt s diêu cüa Ngh djnh sO 67/2013/ND-CP và Nghi dinh 
s 08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 nm 2018 cüa Chinh phü si:ra dôi rnt so Ngh dinh 
lien quan den di&u kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quan l nhà nuâc cüa B Cong 
Thuong, Thông tr so 57/20181TT-BCT ngày 26 tháng 12 nm 2018 cüa B Cong Thuong 
quy djnh chi tit mt so diéu cCia các Nghj djnh lien quan den kinh doanh thuôc lá a 
nhU'ng quy dnh cüa pháp lut lien quan. Doanh nghip xin cam doan nhUng ni dung kê 
khai trên là dung và xin hoàn toàn chu trách nhim truc pháp lut./. 

Ngu'ôi di din theo pháp 1ut cüathirong nhân 
(hQ và ten, /g ten, dóng ddu,) 

Chi thIch: 
(1): Ghi rO ten tinh, thành phô noi thuang nhân dr djnh xin phép dê kinh doanh. 
(2): Ghi rô ten, dja chi các Nhà cung cap san phâm thuôc Ia; các thu'ong nhân phân phi san phm 
thuôc lá khác (neu co). 
(3): Ghi rö ten, dja chi, din thoai các dja diem thirong nhân dr kiên xin phép dé ban lé san phm thuc Ia. 

77' 
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h satheo quidjnh. 
- Nu h sd chua hcip 1 thi 
Chuyên viên tip nhn ho sci 
ë hixóng dk li thCi tic ho so' 

theo quy dnh. 

B4 
Chuyn h so' cho phOng 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
PQLTM B 
phn Tip 

nh và Trã 
kt qua 

01 ngày 
Phiu kim soát qua 
trInh giài quyt ho so' 
HC 

B5 

Th.m dinh h so': 
- Trur&ng hcij chixa dii h ci 
hçrp 1, trong vông 07 ngày 
lam vic k tr ngày tip nh@i 
h so' cña thuong nhãn, cci 
quan cAp phép có van bàn trã 
ho so' và yêu cu b sung h 
so' con thiêu theo quy diflh. 

Chuyén viên 
phông chuyên 

mon 

03 ngày 

Thông báo trà va b 
sung h so' 

H so' dáp iirng yêu cu: 
- Truàng hqp thAm djnh dja 
dim dü diêu kin cap giây 
phép. 
- Tnx?mg hçip thAm djnh dja 
dim không dü diu kin cap 
giAy phép 

06ngày 

Blên bàn thAm dinh 
dia dim kirth doanh. 

- TrixOng hqp thAm djnh dja 
dim kinh doanh &i diêu kiçn 
cAp giAy phép: 
Dir thào giAy phep, T?i trinh 
länh dao  phOng kiêm tra. Chuyên viên 

PQLTM 
01 ngày 

GiAy phép bàn buôn 
san phâm thuôc là. 
Th trInh Lãnh dao 

- Trtx?mg hcp thAm dnh dja 
dirn kinh doanh không dü 
diu kin cAp giAy phép: 

Dr thão Thông báo trà ho So' 
và huâng dn doanh nghip. 

Thông báo trã h so' 
và huâng dn doanh 
nghip. 
Ti trinh Lnh dao 

B7 

Ki&m tra nOi  dung van bàn 
cUa chuyên viên: 
- Nu dng : kY nhaY Van 
bàn,. trinh Lnh do So xem 
xét. 
- Hoc yêu cu nhân viên thii 
1 chInh süa ni dung van 
bàn. 

Lanh do 
PQLTM 

01 ngày 

GiAy phép bàn buOn 
san phAm thuc lá 
Thông bão b sung h 

T?i trInh Unh dao 
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B8 
Lanh dao Si phê duyt CaP 
Giy phép 

Lãnh dao S& 02 ngày 

Giy phép ban buôn 
san phâm thuôc lá 

Thông báo trä h so' 
và hrn5ng dn doanh 
nghip. 

B9 

Ly sé d.0 van thi.r chuyn B 
phn Tip nhn và Trâ kt qua 
tiêp nhan Giây phép hoc van 
ban và cap nht vão So theo 
dOi kt qua xfr 1 cong vic. 

Chuyên viên 
PQLTM V 

B phn Tip 
nhn vàTrã 

kt qua 

01 ngày 

Giy phép ban buôn 
an phm thuc lá. 

Thông báo trã hè so 
và huOng dLi doanh 
nghicp. 

S theo dOi cp phép 

B 10 Trâ kt qua cho doanh nghip 

Chuyên vién 
PQLTMB 
phn Tiêp 

nhn và Trã 
két qua 

Gix 
hành 
chInh 

B 11 

Thng kê và theo dOi 

Chuyên viên S& Cong 
Thixcmg có trách nhim thng 
kê các TTHC thrc hin tai 
dcin vj vào S theo dOi cp 
phép 

Chuyên Vien 
PQLTM 

S theo dOi cp phép 

4 Biu mâu 

1. Don d nghj cp Giy phép bn buôn san phm thuc lá (Phii liic 21 kern theo 
Thông ti' sO 57/2018/TT-BCT); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018/TT-'VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tru&ng, Chü nhirn Van phông 
Chmnh phü (Mu s 01-06). 
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10. Quy trInh: Cp sfra di, b sung Giy phép ban buôn san phm thuc La 
(QT.1O-11.2020) 

Mic dich: 
QUy dinh trInh tr ya cách thirc thin djnh cp si:ra di, b sung Giây phép ban 
buôn san phârn thuôc Ia. 

2 
Phtm vi: 
Ap diing d& vâi Doanh nghip dugc thành 1p theo quy djnh ciia pháp 1ut trên 
dja bàn Ha Ni. Các can bQ, cong chirc thuc Sà Cong Thi.rang Ha NOi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lu.t PhOng, chng tác hai  cüa thuc lá ngày 18/6/2012; 

2. Nghi dinh s 67/2013tND-CP ngày 27/6/2013 ci:ia ChInh phñ quy djnh chi tiêt 
mOt so diêu và bin pháp thi hãnh 1ut phOng, chong tác hi cüa thuôc lá ye kinh 
doanh thuôc lá; 

3. Ngh djnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 ci'ia ChInh phü si:ra di, 
b sung môt s diu cña Nghj djnh so 67120131ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh 
phU quy djnh chi tiêt rnt so diêu và bin pháp thi hành Lut phOng, chông tác hi 
cüa thuc lá v kinh doanh thuôc la; 

4. Nghi. dnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa Chinh phü sra di mt s 
nghj dnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanli thuc phm vi quãn 1 nhà 
nuOc cüa B Cong Thuong; 

5. Nghj dnh s 17/2020/ND-CP ngay 05/02/2020 cUa ChInh phñ sra di, b sung 
mt so diêu cüa các Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuc 
lTnh vilc qun 1 nhà nuc ci:ia B Cong Thuong. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cUa B Cong Thuong quy dnh 
chi tiêt mt so dieu cña các Nghj dnh lien quan den kinh doanh thuOc lã; 

7. Thông tix s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 cüa B Tài chinh sfra di, b 
sung nit s diu cña Thông tu so 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 ciia B 
Cong Thuong quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kinh 
doanh thuOc Ia; rnt so dieu ciia Thông tu sO 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 
cña B Cong Thucing quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa các Nghj dnh lien quan 
dn kinh doanh thuc là; 

8. Quyt dnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thânh ph 
Ha NOi  v vic cong b Danh mic thiX tijc hành chInh, thu tc hãiih chInh bi bi 
ho linh virc Cong Thuong thuc thm quyên giái quyêt cüa S Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên da ban thanh phô Ha Ni. - 

3.2 Thành phn h so Ban chInh Ban sao 

1. Eon d ngh cp si'xa di, b sung Giy phép bàn buOn 
san phâm thuOc ia (Phii 1iic 44 kern theo Thông tu so 
57/2O 18/TT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Giy phép bàn buOn san phm thu6c là d 
dugc cp; 
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3. Bão cáo kt qua kinh doanh cüa doanh nghip x 

4. Các tài 1iu chirng rninh nhu cAu sira di)i, bi) sung x x 

3.3 So lu'çrng hi) s0 

OlbO 

3.4 Thbi gian xfr 1 

15 ngày lam vic k& tr ngày nhn dü hi) so hop 1. Trumg hop tir chi)i cp phãi 
trá iM bang van ban và nêu rO 1 do. 

3.5 No'i tip nhn Va trã kt qua 

BO phn Tip nhan và Trã kt qua - Sâ Cong Thuong; Dja chi: So 331 Câu Giy, 
qu.n Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhI/L phi 

1.200.000 di)ng/dim kinh doan1iJ1n thm dnh. 

3.7 Quy trinh xfr I cong vic 

TT Trinh tu Trach nhiem Thôi 
. gian 

. 
Bieu mau[Ket qua 

B 1 

Doanh nghip cl nghj cp 
Giây phép ban buôn san phâm 
thuoc la den So Cong Thuong 
nhan mau don de nghi cap 
phep, then day du cac thong 
tin theo mau (co the tai mau 
don tr mng din tCr). 

. Doanh nghiep 
conhucau 

Gio 
hanh 
chinh 

Don de nghi cap sua . 
doi, bo sung Giay 
phepbanbuonsan 

phamthuocla 

B2 
Nôp hi) so däng k d nghi 
cap Giay phep ban buon san 
pharn thuoc la 

.,. Doanhnghiep 
conhucau 

Gii 
hanh 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kirn 
tra dãu muc ho so: 
- Nu hi) so hop 1 (dü si) 
lucmg thành phân ho so và nôi 
dung theo qul dnh): Lp 
phiêu tiêp nhân và trã ho so . . cho ngurn n9p ho so theo qui 
thnh. 

- Neu ho so ch'ira hop l thI 
Chuyên viên tiêp nhn ho so 
s huàng dn Ii thfi tiic ho so 
theo quy djnh. 

Chuyen vien 
PLTM Bô 

. . 
phan Tiep 
h và Trá 
ket qua 

Gi 
hanh 
chInh 

Phiêu tiêp nhãn ho so 
va hçn tra ket qua 

B4 Chuyen ho so cho phong 
chuyen mon. 

Chuyên Vfl 
PQLTMO 
phn Tiep 

nhnvàTrá 

01 ngày 
Phiu kim soát qua 
trInh giãi quyt hi) so 
HC 
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Phu1iic44 
(Kern theo Thông twsô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 närn 2018 cia B5 Cong Thwo'ng) 

TEN THU'ONG NHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phác 

S& I... , ngày  tháng näm  

DON D1 NGHT CAP STYA DOI, BO SUNG 
GIAY PHEP BAN BUON SAN PHAM THUOC LA 

KInh g't'ri: S& Cong Thuong 

1. Tênthuo'ngnhân:  
2. Dia chi tru s chInh:  
3. Dinthoi  
4. Giây chüng nhn däng k doanh nghip so  do  
lan dâu ngày  tháng  nrn , däng k thay dôi lan thir 
tháng näm  
5. Chi nhánh, vn phông dai  din hoc da diem kinh doanh (nêu co): 
- Ten:  
-Diachi':  
- Din thoii  
6. D duc s Cong Thuang 
so ngày tháng nàm 
7. D duqc s Cong Thtwng cap Giay phép ban buôn san phäm thuôc lá (sfra dôi, bô 
sung thn thr ) so ngày tháng näm (neu d co) (1).... 
• .ghi rö ten thirog nhân)... kInh dê ng s Cong Thuang xern xét cap s11a di, b sung 
Gi.y phép ban buôn san phãm thuc lá, vth 1 do cii the nhu sau (thy thu5c vào nhu cu 
tha dôi, bô sung d'e doanh nghip thyv hiçn theo rn5t trong các dé nghj dw&i day): 
8. Sra dôi thông tin chung (ten thixng nhân, trii sO' chInh, giây chmg nhn dang k3 
doanh nghip, chi nhánh, van phOng di din, dja diem kinh doanh, ) 
Thông tin Cu' 
Thông tin mO'i  
9. dôi, bô sung ye to chrcbán buôn san phâm thuôc lá, nhu sau: 
Dixçic phép mua san phâm thuôc lá c1ia các Nhà cung cap san phâm thuôc lá và cüa các 
thuong nhân phân phOi san phâm thuôc lá Co ten sau: 

D t chc ban buôn san phrn thu& Ia trên dja bàn tinh, thành pM 
10. Sra dôi, M sung các dja diem to chirc ban lê san phâm thuôc lá: 
a) Dê nghj s'Cra dOi: 
Thông tin Cu'  
Thông tin mO'i (3) 
b) De ngh bô sung:  (4) 

(ghi rö ten thu'crng nhán) xin cam doan thirc hin dung các quy djnh ti Ngh 
c1nh so 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 näm 2013 cüa Chmnh phü quy dinh chi tit 
rnt so diêu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chong tác hi cüa thuc la v kinh 

'7/ 

Fax  
cp dang k 
ngày  

Fax  
cp Giy phép ban buôn san phm thMc lá 
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doanh thuc lá duçic sira dii, b sung mt s6 diu ti Nghj djnh s 106/2017/ND-
CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 si1a dôi, bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh 
so 67/2013/ND-CP và Nghj dnh so 08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 nàrn 2018 cüa 
ChInh phü sira dôi mt so Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tr kinh doanh thuc 
phm vi quàn 1 nba nt.ró'c ca B Cong Thi.wng, Thông tu sO 57/201 8/TT-BCT ngày 
26 thang 12 näm 2018 cUaB Cong Thirnng quy djnh chi tiét mOt  so diéu cüa các 
Nghj djnh lien quan dn kinh doanh thuôc lá và nhUng quy djnh cüa pháp 1ut lien 
quan. Doanh nghiêp xin cam doan nhiing ni dung kê khai trên là dung và xin hoàn 
toàn chju trách nhim truâc pháp lut./. 

Ngirôi dti din theo pháp Iut cila thiro'ng nhãn 
(h9 và ten, k ten, dóng dâu) 

Chz thIch: 
(1): Ghi rô trng lan sua dii, b sung, so giây phép, ngày cap (néu co). 
(2): Ghi rö ten, dja chi các Nhà cung cap san phâm thuôc Ia và cüa các thi.rang nhân phân phôi san 
phâm thuôc Ia. 
(3):Ghi rO ten, dia chi, diên thoai các dja diem thi.rong nhân dr kiên xin phép dé ban ie san phâm 
thuôc Ia. 
(4): Ghi rO các ni dung khác cn si'ra dôi, bô sung. 
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kêt qua 

B5 

Thrn dinh h sc: 

- Truông hqp chua dü h sci 
hçrp ìê, trong vOng 07 ngày 
lam vic k tr ngày tiép nhan 
h s cña thucing nhân, cc 
quan cp phép có vn bàn trã 
ho sci và yêu cu b sung hè 
sci con thiêu theo quy 

Chuyên viên 
phông chuyén 

mon 

03 ngày 
Thông báo trà và b 
sung h sa 

sa dáp rng yeu c.u: 

- Trtrmg hqp thm djnh da 
dirn dñ diêu kiin cap giây 
phép. 

- Trix?ing hcp thm djnh dja 
dim không dñ diu kin cap 
giy phép 

06ngày 

Biên bàn thm dinh 
dia dim kinh doanh. 

- Tru?mg hqp th.m dtnh  dja 
dim kinh doanh dü dieU kitn 
cp giy phép: Dir thão giây 
phép, Ti trmnh l.nh dao  phOng 
kim tra. Chuyên viên 

PQLTM 
01 ngày 

Giy phép ban buôn 
san phâm thuc là c.p 
si'ra di, b sung. 

Tèr trInh Länh dao 

- Truyng hcip th&tn djnh dja 
dirn kinh doanh khong 
diu kin cp giãy phép: Dr 
thào Thông báo trà hè Sci 
huóng dn doanh nghip. 

Thông báo trà h scT 
và huâng dn doanh 
nghip. 

Tc trInh Lanh dao 

B7 

Kim tra nOi  dung van bàn 
cUa chuyên viên: 

- Nu dng : k nháy van ban, 
trinli Lãnh dto S xern xét. 

- Hoac yêu cu nhân vien thi 
l chuiih sfra nOi  dung van bàn. 

Lnh d.o 
PQLTM 

01 ngày 

Giây phép bàn buôn 
san phâm thuc là cp 
sra di, b sung 

Thông báo b sung h sa 

T? trInh Länh dao 

B8 
Lãrih do Sâ phê düyt cA 
GiAy phép 

Länh do Sà 02 ngày 

Gi.y phép ban buôn 
san phâm thuôc là cAp 
si'ra dhi, b sung 

Thông báo trâ h sa 
và htrâng dn doanh 
nghip. 

B9 

LAy s dAu van thu chuyn B 
phn Tip nhn và Trà kt qua 
tiêp nhn Giây phép hoc van 
bàn và c nht vào So theo 
dOi kt qua xi.r l cong vic. 

Chuyên Vfl 
PQLTM Va 

B phn Tiêp 
nh9 và Trà 

két qua 

01 ngày 

GiAy phép ban buôn 
san phm thuc lá cAp 
si'ra di, b sung. 

Thông báo trà h sa 
và huong dn doanh 
nghip. 

'1, 



7.4 

S theo dOi cp phép 

B 10 Trã kêt qua cho doanh nghip 

Chuyên viên 
PQLTMBO 
phn Tiêp 

nhn và Trã 
kêt qua 

. 
Gior 
hành 
chInh 

B 11 

Thng kê Va theo dOi 

Chuyên viên S& Cong 
Thuang cO trách nhim thng 
kê cãc TTHC thuc hiên tai 
dan vi vào S theo dOi cap 
phép 

Chuyên Vien 
PQLTM 

S theo döi cp phé 

4 Biumu 

1. Dan d nghj cp sfia d&,b sung GiAy phép ban buôn san phm thuôc lá (Phi.i 
1ic 44 kern theo Thông ti.r sO 57/20 1 8/TI -BCT); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tic hành chInh ban hânh kern theo Thông ti.r 
s O1/2018/TT-VPCP ngày 23/11/20 18 cüa B tnr&ng, Chü nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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11. Quy trinh: Cp Ii Giy phép ban buôn san phrn thuôc lá (QT.11-11.2020) 

Mirnic dIch: 
Quy djnh trInh tir và each thirc cp lai  Gi.y phép ban buôn san ph.rn thuc lá 
'trong.trzthng hQp bj mat, bj tiêu hüy toàn b hoc m5tphán, bj rách, nat hodc hi 
cháy). 

2 
Phim vi: 

Ap diing déi vth Doanh nghip duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut trên 
da bàn Ha Ni; can b, cong chirc thuQc Sâ Cong Thuong Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co's&pháp1 

1. Lust Phông, chng tác hai  cüa thuc Ia ngày 18/6/2012; 

2. Nghj dnh s 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cUa ChInh phU quy c1nh chi tiêt 
mt so diéu và bin pháp thi hành 1ut phOng, chong tác hi cüa thuôc lá v kinh 
doanhthuoclá; 

I Nghj djnh s6 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 eüa Chinh phü sra d&, 
bô sung mQt so diêu cüa Nghj djnh so 67I2013/NECP ngày 27/6/20 13 cUa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut phOng, chong tác hai 
ci'ia thuôc la ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Ngh djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh phü sfra d& nit s 
nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc pham vi quãn l nhà 
nuóc cüa B Cong Thuong; 

5. Ngh djnh s 17/2O2OiND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sla di, b sung 
mOt so diêu eña các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuc 
lTnh vrc quân l nhà nuâc cia B Cong Thuo'ng. 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cüa B Cong Thuang quy dnh 
chi tiêt mt so diêu cüa các Nghj dnh lien quan den kinh doanh thuOc lá; 

7. Can c1r Thông tix s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/20 19 cüa B Tài chfnh sfra 
dôi, b sung mOt  so diêu cüa Thông tu so, 57/20 18/]IT-BCT ngày 26/12/2018 cüa 
BO Cong Thi.rong quy djnh chi tiêt mt so diêu cña các Nghi djnh lien quan dn 
kh doanh-thuôc-.lá;--mOt- sô diêu- cüa Thông -tu- sô-5-7/2018/T-BCT. ngày-
26/12/20 18 cüa BO Cong Thuang quy djnh chi tiêt mt so diêu cña cãc Nghj dinh 
lien quan den kinh doanh thuôc lá; 

8. Quyt dnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa ChU tjch UI3ND thành ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh rnlic thu tiic hành chInh, thñ tic hành chInh bj bäi 
bO linh we Cong Thuang thuOc thâm quyên giãi quyêt cüa S Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên da bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phân h so Ban chInh Ban sao 

* Trithng hçrp Giy phép ban buôn san phâm thuEc lá bj tiêu hüy toàn b 
hoc mt phân, bj rách, nat hoc b cháy: 

1. Dan d nghj cp 1a  Giy phép ban buôn san phm 
thuôc ia (Phii 1iic 50 kern theo Thông tix so 57/2018/TT- 
BCT); 

x 
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2. Bàn sao Giy phép bàn buôn san phm thuc là dà 
thrac cap (nêu co); 

X 

3. Báo cáo kt qua kinh doanh cüa doanh nghip. x 
* Trmrông hqp cp 1ii do Giy phép ht thôi hn hiu hrc: 

1. Dan d nghj cp Giy phép bánbuôn san phrn thuc 
là (Phii 1iic 21 kern theo Thông tu so 57/2018/TT-BCT); 

2. Bàn sao Giy chirng nhn däng k doanh nghip hoc 
Giy chüng nhn däng k kinh doanh và Giây chrng 
nhnm.sothu; 

x 

3. Bàn sao các van bàn gioi thiu cüa Nhà cung cp san 
phârn thuôc lá hoc các thirnng nhân phân phôi san phâm 
thuôc là ghi rO dja bàn dir kiên kinh doanh; 

x 

4. Bang kê danh sách thuo'ng nhân, bàn sao Giây chirng 
nhan däng k5r doanh nghip hoc Giây ch(rng nhn dàng 
k kinh doanh và Giay chi'rng nhn ma so thuê, Giây 
phép kinh doanh san phârn thuôc là (neu d kinh doanh) 
cüa các thuong nhân dà hoc sê thuOc  h thông phân phôi 
san phâm thuôc là trên dta  bàn; 

5. Báo cáo kt qua kinh doanh ciia doanh nghip. x 

3.3 So 1ung h s0 

01 b 

3.4 Thb'i gian xfr l 

15 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h sa hcp 1. TruOng hgp tr ch& cp phài 
trã lôi bang van bàn và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nhan và Trã két qua - Sâ Cong ThiVrang; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

_3.6 J1i1JL phL. 

Không thu phi 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
Thbi 

. gian 
. 

Bieu mau[Ket qua 

B 1 

Doanh nghip d& ngh cp 
Giây phép bàn buôn san phâm 
thuôc ládên SO Cong Thuang 
nhan mâu dan dê nghj cap 
phép, diên dày dñ các thông 
tin theo mâu. (Co the tài mu 
don tt'r mng din tr). 

Doanh nghip 
có nhu câu 

hành 
chInh 

Dand&. ngh cp li 
Giây phép bàn buôn 
san phrn thuc lá 
(trong tritthig hcip bj 
mat, bj tiêu hiy toàn 
bç3 hoc m5t phân, bi 
rách, nat hoc bi 
cháy) 
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B2 
Np h sa diäng k d ngh 
cap Giâ.y phép bàn buôn san 
pham thuôc là. 

Doanh nghip 
có nhu câu 

Gi?y 
hành 
chInh 

Theo mie 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu rn11c h sci: 
- Nu h sci hop l (Dñ s 
hrçing thành phn h sa và ni 
dung theo qui dinh): lap 

phiêu tip nhn và trà h Sa 
cho ngithi np h sa theo qui 
djnh. 
- Nu h sci ch.ra hop 1 thi 
Chuyên viên tiêp nhn ho sc 
sê huâng dn 1i thu tiic h sa 
theo quy djnh. 

Chuyên viên 
PQLTMB 
phn Tip 

\T Trã 
kêt qua 

GRi 
hành 
chInh 

Phiu tip nhn h sci 
và hen trà kt qua 

B4 
Chuyn h sci cho phông 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
PQLTM BO 
phn Tip 

nhân và Trã 
kt qua 

01 ngày 
Phiu kim soát qua 
trInh giãi quyt h sci 
HC 

B5 

Th.rn djnh h sd: 

- TrixOng hop chua dü h scc 
hop 1, trong vông 07 ngay 
lam vic k tir ngày tip nhn 
h sd cüa thucmg nhàn, Cd 

quan cp phép có van bàn trà 
ho sa và yeu cu b sung h 
sci con thiêu theo quy dlnh. 
Hso'dáp(rngyêucu: 
Di chiu h sa gc km dâ 
cp choDoanh nghip. 

Chuyên viên 
phông chuyên 

mon 

03 ngày 

Thông báo trà và bô 
sung h sa 

06ngay 

ETT ffébbiiOñ 
san phãm thuc là cp 
lai. 
Tti trInh Lnh do 

B6 
Dr thâo giy phép, T? trinh 
lành dao  phOng kiêm tra. 

Chuyên viên 
PQLTM 

01 ngày 

B7 

Kim tra ni diing van bàn 
cUa chuyên. viên: : 

- Nu dng : k3r nháy van bàn, 
trinh Lnh dao  Si xem xét. 
- Ho.c yêu cu nhân viên th 
l chInh sua ni dung van 
bàn. 

Länh dao 
PQLTM 

01 ngày 

Giây phép bàn buôn 
san phâm thuéc lá cap 

lai 
Th trinh Lnh dao 

B8 
Lanh dao SO phê duyt CaP 
Giy phép 

Lành do Sâ 02 ngày Gi&y phép bàn buôn 
san phârn thuc là cp 
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lai 

B9 

Ly s du van thu chuyn BQ 
phn Tip nhn và Trã kt qua 
tiêp nhn Giây phép và cp 
nht vào S theo dOi k& qua 
xfr1 côngvic. 

Chuyn viên 
PQLTM Va 

B ph.n Tip 
nhn và Trá 

ktquã 

01 ngày 

Giây phép ban buôn 
san phâm thuc lá cap 
lai 

S theo dOi cp phép 

B 10 Trã k& qua cho doanh nghip 

Chuyên viên 
PQLTMB 
phn Tip 

nhan và Trá 
k& qua 

Gii 
hânh 
chInh 

B 11 

Thng kê và theo dOi 

Chuyên viên Sâ Cong 
Thxcing cO trãch nhim thng 
kê các TTHC thixc hiên ti 
dan vi vào S theo dOi cap 
phép 

Chuyên Vfl 

PQLTM 
S theo döi cp phép 

4 Biu mãu 

1. Dan d nghj cp Giy phép ban buôn san phm thuc lá (Phi.i liic 21 kern theo 
Thông tu so 57/2018/TT-BCT); 

2. Dan d nghj cp lai  Giy phép ban buôn san phm thuc lá (Phi liic 50 kern 
theo Thông tu s 57/201811J-BCT); 

3. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
sé 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truông, Chü nhim Van phông 
Chinh phü (Miu s 0 1-06). 
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Phi luc2l 
(Kern theo Thông twsô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 närn 2018 cia B3 Cong Thuv'ng) 

TEN TJIIJ'UNG MIAN CONG HOA xA 1101  CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hanh phñc 

S& I... , ngày  tháng nám  

DON BE NGHI 
CAP GIAY PHEP BAN BUON SAN PHAM THUOC LA 

KInh giri: Si Cong Thuang (1) 

1. Ten thuang nhân  
2. Dja chi tri,i s chfrth:  
3.Diênthoçi Fax  
4. Giây chi'rng nhn dãng k doanh nghip so  do  cap dang 
k lan dãu ngày thang näm , däng k thay dôi lan thi'r  ngày  
tháng näm  
5. Chi nhánh, van phOng di din hoc dja dim kinh doanh (nu có): 
-Ten:  
-Diachi:  
-Diênthoai Fax  
D nghj Sâ Cong Thucmg (1) xern xét cap Giay phép ban buôn san 
phâm thuôc lá, cii th& 
6. Diiçic phép t chifrc ban buôn san phâm thuôc lá, nhu sau: 
- Dirçic phép mua san phâm thuôc lá. cña các Nhà cung cap san phârn thuc lá và cüa 
cãc thuccng nhân phân phôi san phrn thuôc l có ten sau: (2) 
- Dê to chiirc ban buôn san phâm thuôc lá trên dja bàn tinh, thành phô (1) 
7. Ducic phép to chüc ban lé san phãm thuôc lá ti các da diem: 

(3) 
 (ten thtxo'ng nMn) xin cam doan thrc hin dung các quy dnh tai  Ngh 

dinh sO 67/2013/ND-CP ngày 27_thang 6 närn 2013 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
mt ôiêü vbTn pháp thi hânh Lut PEông, chong tác hii cua thuc lá v kinh 
doanh thuôc lá; Nghj djnh sO 106/2017/ND- CP ngày 14 tháng 9 nàm 2017 si'ra di, b 
sung mt sO diêu Ngh djnh so 67/2013/ND-CP vàNghj dlnh  so 08/2018/ND-CP ngày 
15 tháng 01 nàm 2018 sra doi mt so Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh 
doanh thuc phm vi quãn l Nha. nuâc cüa B Cong Thixong, Ngh dinh s 
17/2020/ND-CP ngày 05 thang 02 näm 2020 sra dôi, bô sung mt sO diêu cña các 
Nghj dnh lien quan den diêu kin dâu Pr kinh doanh thuôc linh vrc quãn l Nhà nuâc 
cüa BO Cong Thuang, Thông Pr so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cña 
B Cong Thung quy dnh chi tik mOt  so diêu cña các Ng djnh lien quan dn kinh 
doanli thuôc Ia, Thông tir s 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 näm 2019si:ra dM, b 
sung nit so diêu cüa Thông Pr so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 nm 2018 cüa 
B Cong Thuo'ng quy djnh chi tit mt so diêu cüa các Ngh djnh lien quan dn kinh 
doanh thuOc lá. Nêu sai.. •4)  xin hoàn toàn chju trách nhirn truOc pháp 1ut. Doanh 
nghip xin cam doan nhüng ni dung ke khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trach 

'7 
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nhim tnrâc pháp 1ut./. 

Ngu'ô'i di din theo pháp 1ut cüa thumig nhân 
(ho và ten, k ten, dóng ddu) 

Chzthich: 
(1): Ghi rO ten tinh, thãnh phô nth thiwng nhân dir djrIh xin phép do kinh doanh. 
(2): Ghi rö tOn, dja chi cac NIià cung cap san phâni thuôc lá; các thirong nhân phn phôi sn phm 
thuôc Ia khác (nOu co). 
(3): Ghi rO tOn, da chi, din thoai các dja diem thirong nhân dr kiOn xin phép dO ban 10 san phâm 
thuôc Ia. 
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Phihic5O 
(Kèrntheo Thôngtu'sô 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cia B5 Cong Thwong) 

TEN THIfUNG NIJAN CONG aOA xA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& I... , ngày  tháng nàm 20  

DON BE NGHJ CAP LiT 
GIAY PHEP BAN BUON SAN P11kM THUOC LA 

(trong trwông hctp bj mit, bj tiêu hf.iy toàn b3 hocc mtphcn, bj rách, nat hoc hi cháy) 

KInh gui: Sâ Cong Thuo'ng  

1. Ten thuongnhân:  
2. Dia chi tru s chInh:  
3.Dinthoi Fax  
4. Giây chimg nh3n  dàng k doanh nghip s  do  cp däng 
k lan dâu ngày  tháng näm ,dng k) thay dôi lan thir ngày  
tháng näm  
5. Chi nhánh, vn phông di din hoc dja diem kinh doanh (nêu có): 
-Ten:  
-Diachi:  
-Diênthoti Fax  
6. Dä dixçrc S Cong Thuang cp Giây phép ban buôn san phâm thuc lá 
so ngày thang näm cho  
7. Dä drnc S Cong Thixang cap si~a dôi, bô sung Giây phép ban buôn san phrn 
thuOc lá so ngày tháng nãm cho (nu co). 
8. .. .(ghi rö ten thu'oiig nhán)... kinh d ngh si Cong Thtxong xem xét cap lai  Giy 
phép ban buôn san phm thuôc lá, vâi 1 do (1) (ghi 
rö ten thwoizg nhdn)  xin cam doan thirc hin dung các quy djnh ti Nghj djnh 
so 67/20131ND-CP ngày 27 tháng 6 närn 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt s 
diêu và bin pháp thi hành Lut PhOng, chong tác hi cia thuôc lá ye kinh doanh thuc 
la dixçic sira dôi, bô sung mt so diêu ti Ng diih 106/20177ND-CP ngày l4Jháng 
9 näm. 2017 si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dinh so 67/2013/ND-CP và Nghi 
djnh so 08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 nrn 2018 ciXa ChInh phñ si:ra di mt s 
Nghi. djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quàn 1 nhà nuâc 
cUa B Cong ThuGng, Thông tix so 57120181TT-BCT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cüa 
B COng. Thuung quy dnh chi tiêt mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kinh 
doanh thuôc lá Va nhUng quy djnh cüa pháp lut lien quan. Doanh nghip xin cam 
doan nhttng nOi  dung kê khai trên là di'ing và xin hoàn toàn chju trách nhirn truOc 
pháp luat./. 

Ngirô'i di din theo pháp 1ut ella thu'cing nhân 
(ho và ten, k ten, dóng dâu) 

V7 
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12. Quy trinh: Cp giy phép san xut rlrçru cong nghip (quy mO dirói 3 triu 
lIt/nám) (QT.12-11.2020) 

Muc dIch: 

Quy dinh ho sa, trrnh tu, thu tue cap mcii, cap lal lai do hêt thai han hêu lire Giây 
phép san xuât ruçiu cong nghip dôi vói nhüng dir an dâu tu san xuât ruç'u cO quy 
mô duâi 03 triu litlnãm trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

2 

Phim vi: 

Ap di.ing d& vâi Doanh nghip duçic thành 1p theo quy djnh eüa pháp luat, có tri 
sâ chinh trên da bàn Ha NOi;  can  bO,  cong chic thuOc Phông Quân 1 Cong 
nghip, s Cong Thuang Ha NOi. 

3 NidungquytrInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lut phông, chng táe hi cüa riiqu, bia ngày 14/6/2019; 

2. Ngh djnh s 105/20 17/ND-CP ngày 14/09/20 17 cüa Chmnh phü v kinh doanh nrçiu; 

3. Nghj dnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phñ sra di, b sung 
mt so diêu cüa cac Nghj djnli lien quan den diêu kin dâu liz kinh doanh thuc 
ffnh virc quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thuang; 

4. Nghj djnh s 24/2020/ND-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mt so diêu cüa Lust Phông, chong tác hi eüa ruçiu, bia; 

5. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thnh ph 
Ha Ni ye vic cong ho Danh miic thii tie hành chInli, thu tiic hành chInh bi bäi 
bô linh vire Cong Thucing thuc thàrn quyên giài quyêt cüa S Cong Thuang, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô ià Ni. 

3.2 Thank phãn ho so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Dan d nghj cp Giy phép san xu.t ruçiu cong nghip 
theo (Mu so 01 ban hành kern theo Ngh djnh so 
17/2020/ND-CP); 

x 

2. Bàn sao Giy chiirng nhn däng k doanh nghip hoe 
ti eó trpháp-i)--tuang ducing; giây giá 

3. Bàn sao Bàn cong b san phm rirqu hoc ban sao 
Giây tiêp nhan bàn cong bô hçrp quy ho.c Giây xác nhn 
cong bô phü hçip quy djnh an toàn thrc phâm (dOi vói 
rizçiu chixa có quy chuân lc thut); bàn sao Giây ching 
nhn cci si dü diu kin an toàn thirc phâm hoc bàn sao 
mOt trong các giây chirng nhn sau: Thirc hành san xuât 
tot (GMP), H thông phân tIch môi nguy và diem kiêrn 
soát tài hn (HACCP), H thông quãn 1 an toàn thxc 
phâm (ISO 22000), Tiêu chuân thrc phârn quôc tê (BPS), 
TiOu chuân toàn câu ye an toàn thirc phârn (BRC), H 
thng an toàn thirc phârn (FSSC 22000); 

x 

4. Bàn sao Quyt dnh phê duyt bao cào dánh gia tác 
dng rnOi truô'ng hoc giây xãc nhn dng k ke hoch 
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bào v môi trix?mg hoc giy xác nhn däng k bàn cam 
kt bào v môi tru?mg do co quan có thâm quyên cap; 

5. Bàn 1it kê ten hang hóa riiqu kern theo bàn sao nhn 
hang hóa nrqu ma doanh nghip san xuât hoc dir kiên 
sãnxuat; 

x 

6. Bàn sao bng cp, giy churng nhn chuyên mon và 
quyt djnh tuyn diing hoc hçp dong lao dng cña can 
b k5 thut. 

x 

3.3 S hrçrng h so' 

01 bO 

3.4 Thôigianxfr1 

13 ngày lam viec  k tr ngày nh.n dü h sa hqp l di vâi cpmài, cAp lai  do ht 
hiu itrc cUa Giây phép. Tru?xng hçrp tr chôi cap phãi trã Ri bang van bàn và 
rO l do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nh.n và Trã kt qua - S Cong Thuong; Da chi: S 331 Cu GiAy, 
qu.n Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhIJL phi 

Thirc hin theo quy dnh cña B Tài chInh 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT 
- 

Trinh tir 
. 

Trach nhiem 
Thôi 

. 
gian 

. Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Thucxng nhân d nghj cAp GP 
san xuât rixgu. dn S Cong 
Thuong nhân miu don dê 
nghi cap phep, then day du 
cac thong tin theo mau hoac 
lay mâu ti website: 

Thuong nhan 
. 

co nhu cau. 

Gi 
hanh 
chinh 

fan de nghi cap giay 
phep san xuat ruou 

congthuonghn:gov:vn 

B2 
N9p ho so dang ky de ngh 
cap phep san xuat ruciu 

Thuong nhan 
co nhu cau. 

Gi?i 
hành 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu rnc ho so: 

Nu h so hop l (du miic 
ho so dày dü và kê khai dày 
dUtheo qui djnh): 1p Va giao 
bien nh?n ho so cho nguoi 
np ho so theo qui dnh. 

- Nu h so chua hop 1 thI 
Chuyên viên tiêp nhn ho so 

CV Bô phân 
'TN&TKQ 

- 

Gi 
hành 
chInh 

0 5 

Phiêu tiêp nhn ho so 
vàhn trà kêt qua 

Phiêu hiró'ng dan 
hoàn thin hôso 
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s hixó'ng dn 1i thu tic h sci 
theo quy dnh. 

B4 
Chuyn h sa cho phOng 
chu en mon 

- CVBphn 
TN&TKQ. 

TDTP 
-.

I 

Phong QLCN 

0.5 ngay Phiêu kiêm soát qua 

trInh ho sa hành chInh 

B5 
Thm dinh h scY: 

- Trithng hçrp h sci không 
hçp pháp, can giãi trInh 
vàJho.c yêu câu bô sung 
them, thông báo bng van bàn 
cho ngthi np ho SG 

- Qua 30 ngay lam viçc ke tir 
ngày gii thÔng báo yêu câu 
b sung ma ca sO không có 
phàn hôi, SO Cong Thixo'ng 
hñy ho sci 

- GDSIPGDS 

- TP/PTP 
Phông QLCN 

.,. 
- Chuyen vien 

Phôn 

02 ngày 

(k tñ 
ngày 
tiep 

nhn ho 
sa) 

Thông báo ho sung ho 
SY 

- TruOng hcip, h sci dáp ixg 
yeu câu, thrc hin buOc tiêp 
theo. 

CV PhOng 
QLCN 

B6 
Thm dinh thuc t tai ca sO d 

,. 
xac dinh  sir phu hqp guxa ho 
sovatlwcte 

. 
To tham dinh 

thuc 
. 

06 ngày 
(kê tir 

ngay ho 
scihçip 

I) 

. . 
Bien ban hem tra 
thuc th ca so 

B7 

-Trixxng hçp thm dnh dat 
yêu câu: Dir thào tO trInh, 
giAy phép, trInh lành dao 
phông kim tra CPhong 

- 
01 ngày 

T?j trinh kt qua thm 
dinh 
Giây phép san xuât 
ruQu cOng nghip 

-ban- -Trng-hthm-djnh không- 
dt yeu câu: Dx thão van bàn 
ti.'r chôi cap phép 

Vantr--chtM--cp 
phép 

B 8 

Kiérn tra ni dung de xuat cua 
chuyên vién: 

- Nêu dong : k nhay van ban, 
trinh Lành dao SO xein xét. 

- Nêu không dong y: Quay lal 
bu6c7 

TP/PTP 
Phong QLCN 

01 ngày 

TO trInh kt qua thm 
dinh 

.. 
Giay phep san xuat 
nrQ'u cOng nghip 

, 
Van ban tu choi cap 
phép 

B9 
Phê duyt cap Giây phep hoac 
van ban ti.r choi cap phep 

GDS/PGDS 01 ngày 
Gi.y phép san xuAt 
rugu cong nghip 

Van ban tu choi cap 



87 

phép 

B 10 

Ly s Giy chi'mg nhri, 
dongdau tai  b phn Van thir; 
chuyên Bphn Tip nhn và 
Trá kt qua. 

CV Phông 
QLCN/ Van 
thi.r s& Cong 

Thixang 

01 ngay 

Giy phép san xut 
nr9u hoc van ban tix 
chi cp phép 

theo dOi cp phép 

B 11 
Trã kt qua cho T chirc/cá 
nhân 

CV B phn 
TN&TKQ 

Giy 
hh 
chInh 

4 Biu mâu 

1. Dan d nghj cp Giy phép san xut ruçru cong nghip theo (Mu s 01 ban 
hành kern theo Nghj djIIh so 17/2020/ND-CP); 

2. Biu rnu theo dOi, giâi quyt th tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truông, Chü nhim Van phOng 
ChInhphü (Mu s 01-06). 



TEN CCI QUAN 
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MustO5 
CONG HOA XA 110! CHU NGHIA VIETNAM 

Doe 1p - Tir do - Hnh phiIc 

      

S& / Ha N5i, ngày  tháng nàm ...... 

GIAY PHEP (1)  

BQ TRIfNG BQ CONG THUNG/GIAM DOC S CONG 
THU'ONG/TRTJNG PHONG KINH TE (KINH TE VA H TANG) 

Cäncir (2)  

Can cir Nghj djnh s ./20171ND-CP ngày tháng närn 2017 
efia ChInh phñ ye kinh doanh nrqu; 

Can cir Nghj djnh so .. . ./2020/ND-CP ngày ... tháng ... näm 2020 cüa ChInh phü 
sfxa dôi, bô sung mt so diêu cüa cãc Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tr kinh 
doanh thuOc  linh virc quán 1 nha nuâc cüa B Cong Thuo'ng; 

Xét Do'n dê nghj cap Giây phép .............so... ngay..,. tháng.... näm.... ci1a...(3).... 
Theo dê nghj cüa (4) 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Cap phép (1)  

Cho phép: (3) 

Tri,i sâ tai Diên thoai   Fax:  
Dia diin san xu.t/kinh doanh (neu co)  Din thoai:  

Fax:  
Giy chCrng nhn däng k doanh nghip (hoc giây t?i có giá tn pháp l ti.rong 

ducing)/Giây chüng nhn dang k hçrp tác xa, lien hip hçip tác xIGiây chi:rng nhân 
dàng k h kinh doaiih st ..do cap ngày.... tháng.... näm  

(Thy vào 1oi giây phép ma thuang nhân dê ng cap, ca quan có thâm quyên cho 
phép thirc hin mt trong các nOi  dung duxi day): 

Dtrçrc phép san xuât rirQ'u nhu' sau: 
San xuât các lou rucyu:  (5)  

Quy mô san xuât san phârn ruçYu: (6)  

Ehrqc phép to chfrc phân phôi rirqu nhir sau: 
Ehxçic phép rnua các loai rixqu cña thuang nhân san xuãt nrçru, thixang nhân phân 

ph& ruçru, ni-ia cung cp nxçu nithc ngoài sau: (7)  

Eixçc phép to chirc h thông phân phôi rl.rçTu t.i các tinh, thành phô tnrc thuôc 
trung ucmg sau: 

Duçic phép ban lé ruçm ti các dja dirn saw  
Duçrc phép to chfrc ban buôn rirqu nhw sau: 
Duac phép rnua các loi ruxçlu cüa thuo'ng nhân san xuat rurqu trong nuOc, thiwng 

nhan phân phôi riiou, thucmg nhân ban buôn ruçru sau:  

Disçc phép t chirc h thng ban buôn nrçiu ti tinh, thãnh ph:  

Duqc phép ban lé ruçm các da dim sau:  
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Dirqc phép t chirc ban lê ruvu nhir sau: 
Duçic phép rnua các 1oi nrçiu cüa thucng nhân san xuât ruçiu, thuang nhân phân 

phéi rugu, thuang nhân bánbuôn ruçiu sau: •(7) 

Ducic phép ban lé rt.rgu tai  các dja diem sau:  
Diêu 2. Trách nhiêm thirc hiên 

(3) phãi thirc hin dung các quy djnh tai  Nghj djnh so 105/2017/ND- 
CP ngày 14 tháng 9 nm 2017 cüa ChInh phU ye kinh doanh rixgu, Nghj djnh so 

./2020/ND-CP ngày ... tháng .... nàm 2020 cüa ChInh phñ sira dOi, bô sung mOt  s diu 
cña các Nghj dnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh vrc qun 1 nhà 
nuâc cüa B Cong Thucing và nhüng quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

Diu 3. Thôi htn cüa giây phép 
Giây phép nay có giá tr den ngày . .. tháng n.m  .1. 

(Chtc danh, kj, ghi rö hQ ten, dóng dá'u) 
Ncri nhân: 
- (3). 

(8); 

-Luu:VT, • (4) 

Chü thich: 
': Loi giây phép: San xuât nrgu cong nghip/sàn xuât ruçyu thñ cOng nhãm mic dich kinh 
doanblphãn phôiruu/bán buOn nxçnilbán 10 rirqu. 
(2): TOn van bàn quy djnh chirc näng, nhim vi, quyOn hn cüa cd quan cap phOp. 

TOn thiiong nhân dirge cap giây phép. 
TOn ca quan, doTi vi trinh. 
Ghi ci1 th tirng 1oi san phm rirgu nhis: Rirgu yang, nrqu vodka, r1r9u trái cay... 

(6): Ghi cong suât thiOt kê; dôi vó.i san xuât rirgu thu cong thI ghi san hrgng dr kiên san xuât (lIt/nãm). 
Ghi rO tOn, dja chi. 
Các ca quan, dan vi lien quan can gui giây phOp 
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