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13. Quy trinh: Cp sfra di, b sung giy phép sn xuât ru'qu cong nghip (quy 
mO du'&i 3 triêu IIt'näm) (QT.13-11.2020) 

Muc dich: 

Quy djnh h so, trjnh tir, thU tc cp sUa dii, b sung Giy phép san xut ri.rçm 
Cong nghip có quy rnô duâi 03 triu lIt/nãrn trên da bàn thành phô Ha Ni. 

2 

Phim vi: 
Ap diing di vâi Doanh nghip duc thành 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut, CO tru 
s chInh trên dja bàn Ha Ni, các can b, Cong chirc thuOc  Phông Quãn 1 Cong 
nghip, Sà Cong Thuong HaNOi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lust phOng, chng taG hi cUa rixqu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Nghj dnh s 105/20171ND-CP ngày 14/09/2017 cUa Chinh phil v kinh doanh rircru; 

3. Ngh dnh s 17!2020/ND-CP ngay 05/02/2020 CUa ChinhphU si'xa di, b sung 
mOt so diêu cUa cac Ngh dnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuôc 
lTnh virc qun 1 nhà rnrcic cUa Bô Cong Throng; 

4. Ngh dinh s 24/2020/NE-CP ngày 24/02/2020 cUa ChInh phU quy djnh chi tit 
mOt so diêu cUa Luat Phông, chông tác hi cUa rixçru, bia; 

5. Quyt dnh s 1902/Qf-UBND ngày 11/5/2020 cUa Chil tch UBND thành pM 
Ha NOi  ye vic Cong bô Danh mic thU tiic hành chInh, thU tic hành chInh hi bãi 
bó irnh vrc Cong Thuo'ng thuOc thâm quyên giãi quyêt cUa S Cong Throng, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành pM Ha NOi. 

3.2 Thành phân ho so Bàn chInh Bàn sao 

1. Don dê nghj cap si:ra di, M sung (Mu s 02 ban hành 
kern theo Nghj djnh so 17/2020/ND-CP); 

2. Bàn sao giy phép dã dixçiC cap; x 

3. Các tài lieu chCrng minh nhu cu sila dii, b sung. x x 

9&hingho 

01bi 

3.4 Thôi gian xfr 1 

07 ngày lam vic M tr ngày nhn dU M so hcip l doi vâi cp sila di, M sung 
cUaGiAy phép. Trixng hcTp tr chOi cap phái trã 1i bang van ban va nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

BO ph.n Tip nhn và Trã Mt qua - Sà COng Throng; Da chi: S6 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhIJL phi 

Theo quy djñh cUa BO Tài chInh 

3.7 Quy trinh xfr 1 cong vic 
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TT Trinh tir Trach nhiem 
Thôi 

. gian 
. 

Bieu mau/Ket qua 

Bi 

Thirong nhãn d nghj cp GP 
san xuât rixçru den SO Cong 
Thuong nhãn mu don dé 
ngh cap phep, dien day dii 
cac thong tm theo mau hoc 
lay mu ti website: 
congthuonghmgov.vn 

Thuong nhan 
có . 

Gi 
hanh 
chinh 

Dcm âê nghi cap si:ra . 
dol, bo sung giay 
phep san xuat ru9'u 

B2 
Nop ho so dang ky de ngh 
cap phep san xuat nxgu. 

Thuong nhan 
co thu cau. 

Gi 
hành 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu muc ho so: 
- Nu h so hçTp 1 (du rnic 
ho so day dii và kê khai day 
dii theo qul dinh): lip va glao 
bien nhn ho so cho ngurn 
np ho so theo qui dnh. 

- Neu ho so chua hap le thi 
Chuyen vien tiep nhn ho so 
s hirâng dn lai thu t1ic ho so 
theo quy djnh. 

CV Bô phãn 
.flO 

hành  
chInh 

0.5 ngay 

. 
Phieu tiep than va 
hen trã h so hãnh 
chInh 

Phiêu hi.r&ng dan 
.,. 

hoanthienhoso 

B4 
Chuyn h so cho phOng 
chuyên mon. 

-CVBphn 
TN&TKQ. 

- TP/PTP 
Phong QLCN 

0.5 ngay Phieu kiêrn soát qua 
trinh ho so hanh chinh 

BS 
Thrn dinh h so: 

- Trithng hap h so khong 

- 

- TP/PTP 
Phông QLCN 

. - Chuyen vien 
Phôn 
nLCN 

hap pháp, ean--giãi--trInh- 
vàJhoc yêu câu bô sung 
them, thông báo bang van bàn 
cho ngui np ho SO 

- Qua 30 ngay lam vic ke tu 
ngày gfxi thông báo yêu câu 
b sung ma Ca s không có 
phàn hôi, S Cong Thuang 
hiiy ho so 

02 ngày 
(1 tii 
ngày . 
tiep 

nhn ho 
so) 

Thông báo bô sung ho 

- TrixOng hap, h so dáp 'g 
yêu câu, thçrc hin bithc tiêp 
theo. 

CV PhOng 
LCN 

B6 -Truing hap thm djnh dt CV PhOng 01 ngày To' trInh k& qua thm 
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yeu cu: Dix thão t trInh, 
giây phép, trInh 1nh d.o 
phOng kiêrn tra. 
-Truông hpp thm djnhkhong 
dt yêu c.u: Dr thão van bàn 
tr chôi cp phép 

QLCN dinh 

Giy phép san xut 
rucm cong nghip 

Van bàn tr chi cp 
phép 

B7 

Kirn tra ni dung dê xuât cUa 
chuyênviên: 

- Nu dng : k nhay van ban, 
trmnh Lnh do Sâ xem xét. 

- Nu không dng : Quay 1?.i 
bu'cc 6 

TPIPTP 
Phông QLCN 

01 ngày 

T?i trInh kt qua thrn 
dinh 

Giây phép san xuât 
ruç'u cOng nghip 

Van bàn tr chôi cap 
phép 

B8 
Phê duyt cp Giy phép ho.c 
van bàn ti'r chôi cap phép 

GDS/PGDS 01 ngày 

Gi.y phép san xut 
risçu cong nghip 

Van bàn tr chi cp 
phép 

B9 

Ly s Giy chirng nh.n, 
dongdu tai  b phn Van thu; 
chuyên B phn Tip nhn và 
Trà k& qua. 

CV PhOng 
QLCN/ Van 
thu s& Cong 

Thixcmg 

01 ngày 

Giy phép san xut 
nrçu hoc van ban ttr 
chôi cp phép 

S cp giy phép san 
xuât nrgu 

B1O 
Trà kt qua cho T chrc/cá 
nhân 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi?y 
hành 
chInh 

4 Biumu 

1. Dm dt nghj cp sfra dM, bt sung (Mu s 02 ban hành kern theo Nghi dinh s 
17/2020/ND-CP); 

2. Biu miu theodOigiàiquyt thirtichàn1rchInh ban-  hànhkèm-theo -Thông tu 
sé 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cUa B trithng, Chü nhim Van phông 
ChInh phñ (Mu s 0 1-06). 
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Mus6O1 
TEN THTJONG NIIAN CQNG HOA xA 1101  C11iJ NGHIA VIT NAM 

Bôc 1p  - Tr do - Hanh phiic 

s&......I.....  ngày ... tháng ... nàm 

DON BE NGffl CAP GLkY PREP 
(1) 

     

KInhgüi: (2) 

Ten thirnng nhn:  
Dia chi tru só ch1nh . Din thoi Fax:  
Dja diem san xuât/kinh doanh:  
Diênthoai Fax:  
Giy chrng nhn dàng k doanh nghip (hoc giây to' cO giá trj pháp 1 tuong 
duo'ng)IGiây chüng nhn ding k hçp tao x, lien hip hqp tao xJGiây chirng nhn 
dáng k h kinh doanh so  do  cap 
ngày tháng näm  
Dê ngh (2) xern xét cap Giây phép (1) , cii the là: 
(Thy thuOc vào trng loi hinh kinh doanh mciu,  thuang nhân thrc hin theo mt trong 
cáo dê nghj duâi day): 
Dirç'c phép san xuât rirçru nhtr sau: 
San xuât các loai ruçYu: (3)  

Quy mô san xuât san phm ruçiu: (4) 

Dirçrc phép to chfrc phân phôi nrçru nhu' sail: 
Duc phép mua cac loai ruçiu cüa thuang nhân san xuât niqu, thucing nhân phãn phôi 
ruçlu, nha cung cap ruçiu nuOc ngoài sau: (5) 

Dirçc phép to chirc h thông phân phôi ruqu ti cáo tinh, thành phô tr?c thuc trung 
irong saw  
Duqc phép ban lé nxçiu, tai  cáo da diem sau:  
Dtrçrc phép to chfrc ban buôn rirçu nhir sail: 
Duqo phép mua cáo loi rirçru cüa thucmg nhân san xuât mu, thuong nhân phán phôi 
ruçiu, thuo'ng nhân ban buôn ruçu sau: 

(5) 

Ducic phép t chixc h théng ban buôn ruçiu tai  tinh, thành ph:  

Di.rçic phép ban lé rirçiu ti cáo dja dim  
Duqc phép to chfrc ban Ië ruqu nhir sau: 
Duçic phép mua cáo loi ruçiu cüa thucing nhân san xuât nrciu, thuong nhân phán phi 
rixçm, thixcmg nhân ban buôn ruçiu sau: 

(5) 

Duçic phép ban lé rlxvu tti cáo dja diem:  
(6) . xin cam doan thc hin dung cáo quy dinh tai 

Ngh dnh so 10512017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nm 2017 cüa Chinh phü v kinh 
doanh nrciu, Nghj djnh sO . . .I2020/ND-CP ngày. . .tháng.... nàm 2020 cfia ChInh phü 
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sfra dé,i, b sung các Nghj dnh lien quan dn diu kin du tir kinh doanh thuc lTnh 
vrc qun 1 nha nuâc cia B Cong Thrnmg và nhüng quy djnh cüa pháp 1ut có lien. 
quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chu trách nhim truóc pháp Iut./. 

NGIJ1I DAI DIN THEO PHAP LUiT 
(, ghi rö hQ ten, dóng dá'u(nê'u co)) 

Chi thIch: 
': Loai giây phep: S5n xuât nrgu cong nghip/sãn xuât nrçiu thu cOng nhm miic dIch kinh 
doanhlphân phôi nrciu/bán buOn ruqu/bán 10 nrçu 
(2): Ca quan cap phép: B Cong Thisong/S Cong Thuurig/PhOng Kinh tO hoc Phông Kinh tO và Ha tang. 

Ghi cp the tfrng 1oi san phâm nrqu nhis: Ruu yang, rugu vodka, ruqu trái cay... 
Ghi cOng suât thiOt kO; di vói san xuât ri.rqu thu cong thI ghi san lixqng dr kiOn san xut (IItJnäm). 
Ghi rO tOn, dja chi. 

(6): TOn th.ro'ng nhân xin cap giây phép. 
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MusO2 
TEN THU'UNG NHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S& /   ngày tháng nãm 

BO'N BE NGH 
Cp sfra di, b sung giy phép ... (1)... 

Kinh gi'xi: (2) 

Ten thucmg nhân:  
Dja chi tri sO chInlv . fin thoi  Fax:  
Dja diem san xuât/kinh doanh:  
Diênthoai: .Fax:  
Giy chüng nhn däng k doanh nghip (ho.c giây tê cO giã tr phãp 1 tuang 
dtxang)IGiay. chirng nhn däng k. hçip tác xã, lien hip hçip. tao xälGiây chrng nhn 
dang k h kinh doanh s do  cap ngày tháng 
nãm  
Gi.y phép .....(1)  d dixç'c cp s do cap ngày ... thang ... näm 
Giây phép  (1)  dã duçic cap sixa dôi, bô sung/cap 1i (nêu co) so 

do  cap ngay tháng näm  
(3)  dê nghi.  (2) xem xét cap sra dôi (hoc bô sung) Giây 

phdp.......(1) , vâi 1 do cii th nhtx sau: 
1. Sira dôi: 
Thông tin Cu:  

Thông tin mài: (4) 

2. B sung: (4)  

(3) . xin cam doari l do trên hoàn toàn xác th1xc và thirc hin dung cáo 
quy djnh ti Ngh djnh so 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 cña ChInh phü 
ye kinh doanh ruçru, Ng djnh sO . . ../20201ND-CP ngay...tháng.... näm 2020 c11a 
ChInh phü si'ra dôi, b sung mt so diêu ciia các Nghi. dnh lien quan den dieu kiin dâu 
tu kinh doanh thuc linh vrc quãn l nhà nuàc ci:ia Bt Cong Thixcing và nhtng quy 
djnh cia pháp 1ut có lien quan. Nu sai, xin hoàn toàn chu trách nhim truàc pháp 
1ut./. 

NGUI flikl DIN THEO PHAP LUiT 
(K35, ghi rô hQ ten, dóng dá'u(nê'u co)) 

C1n2 thIch: 
': Loi giây phép: San xuât rucju cong nghip/sàn xuât ruçu thu cong nhäm miic dIch ..kinh 
doanh/phân phôi rugulbán buôn nrgulbán lé ri.rçiu. 
(2): Ca quan cap phép: B Cong Thirang/S Cong ThuangPhOng Kirth tO hoc Phông Kirih tO và H tang. 

Ten thu'ong nhân xin cap giây phép. 
Ni dung si'ra doi, bô sung. 
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MusO6 
TEN CCI QUAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

CAP PHEP Dcp - Tiy do - Hnh phñc 

S& I HàN3i, ngày  tháng náin 

GIAYPHEP .(1)  
(Cap s,a dôi, bô sung Ian tIzá'..) 

BQ TR1JNG BQ CONG THIYONG/GIAM OC SO CONG THTfUNG/ 
TRUONG PHONG KH TE (KINH TE VA 114 TANG) 

Can cir 

 

(2) 

 

   

Can c1r Nghj djnh s .. ../2017/ND-CP ngày.... tháng.... näm 2017 cüa Chmnh phü 
ye kinh doanh ruu; 

Can cir Nghj djnh so ... .I2020/ND-CP ngày ... tháng .... näm 2020 cUa ChInh phü 
sfra di, b sung mt so diu cUa các Nghj djnh lien quan den diéu kin dli tir kinh 
doanh thuc lTnh virc quãn 1 nhà rnrcc cüa B Cong Thirang; 

Can cr Giây phép (1)  so do cap ngày .... tháng ... näm 
Xét fo'n dê nghj cap si'ra dôi, bô sung Giây phép      so  

ngày tháng......näm cüa •(3) 

Theo dê nghj ci.'ia (4) 

QUYET DIINH: 

Diu 1. Si'ra di, b sung Giây phép (1)  s6 nhu sau (5) 

Diu 2. Giây phép nay là mOt  phân không the tách thi cüa Giây phép ..... 
s  do cap ngày. tháng  näm  

Diu 3. Trách nhim thirc hiên 
(3)  phãi th1rc hin dung các quy djnh t.i Nghj dinh s 

10512017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nam 2017 cüa ChInh phü ye kinh doanh ru?u, Ng 
djnh so . ..I2020iND-CP ngày ... tháng .... nm 2020 càa ChInh phü süa dôi, bô sung môt 
so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tir kinh doanh thuQc lTnli viic 
quãn l nba nu&c cüa BO Cong Thuong và nhung quy djnh cüa pháp luat có lien quan.I. 

(Chic danh, kj, ghi rö hQ ten, dóng dá'u) 
Noi n/ian: 

C/ia thIch: 
(1): Loai giây phdp: San xuât rixçrn cong nghip/sãn xuât nr9u th1 cOng nhãm miic dIch kinh 
doanhlphân phôi nrgii/bán buôn rtrqu 
(2): Ten vAn bàn quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên han  cüa ca quan cap phép. 

TOn thirang nhân du'çc cap giây phép. 
Ten cu quan, dan vjtrInh. 
Ni dung sra dôi, bô sung. 

(6); Các co quan, don vj liOn quan can gi:ri giây phdp. 
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yeu c.u, thtrc hin buOc tip 
theo. 

QLCN 

B6 

-Trithng hçip thm dnh dit 
yeu ci: Dr thão t trInh, 
giy phép, truih lanh daO 
phOng kiêm tra. 
-Truang hqp thm djnh không 
dat yêu câu: Dir thâo van ban 
ti chôi cap phép 

CV Ph' 
01 ngày 

Ta trEInh kt qua thm 
dinh 
Giây phép san xut 
rugu cong nghip 
Van ban ttr ch6i cp 
phép 

B7 

Kim tra nôi dung d xut cUa 
chuyen vien: 

-Nêu dông : k5' nháy van 
ban, trinh Lanh dao Sa xem 
xét 

-Neu khong dong y: Quay la' 
Birâc6 

TP/PTP 
Phong QLCN 

01 ngay 

.. . 
Ta thnh ket qua tham 
dinh 

.. 
Giay phep san xuat 
ruçiu cong nghiçp 

Van ban tr chi cp 
he p p 

B8 
Phê duyt cp Giy phép hoc 
van ban ti.x choi cap phep 

GDS/PGDS 01 ngày 

Giy phép san xut 
rugu cong nghip 
Van ban tir chôi cap 
phép 

B9 

Lay so Giay chirng nh?n, 
dong dâu tai bô phãn VAn thir; 
chuyen BQ phn Tiep nhin va 
Trã kt qua. 

CV Phong 
QLCN/ VAn 
thir sa Cong 

Thtrong 

01 ngay 

Giy phép san xut 
i vAn ban tr 

. cuol cap pnep 

So cap giay phep san 
xuâtniçu 

B1O 
Tra ket qua cho To chi.rc/ca 
nhAn 

CV BQ phn 
TN&TKQ 

Gii 
hh 
chInh 

4 Biumu 

1. Dan d ngh cp 1i (Mu s 03 ban hành kern thee Nghj djnh s6 17/2020/ND-CP); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tiic hành chmnh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018111'-VPCP ngày 23/11/2018 cUa BO tnthng, Chü nhim VAn phông 
Chinh phi'i (Mu so 0 1-06). 

I) 
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14. Quy trinh: Cp 1i giy phép san xut ruçru cong nghip (quy mô dtrói 3 triu 
iIt/näm) (QT.14-11.2020) 

Mic dIch: 
Quy djnh h so, trmnh tir, thu tic cp 1i do bj rnt hoc b hông Giy phép san xu.t 
ruqu Cong nghip có quy rnô duOi 03 triu lItlnärn trén dla  bàn thành phô Ha Ni. 

2 

Phtmvi: 
Ap ding di vói Doanh nghip dUcYC thành l.p theo quy djnh cña pháp 1ut, Co trti 
sâ chInh trên da bàn Ha Ni; CáC can b, Cong chcrc thuc Phông Quãn 1 Cong 
nghip, s Cong Thuong Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' s& pháp 1 

1. Lust  phOng, chng tác hi cüa ruçlu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Nghj dnh s 105/2017iND-CP ngày 14/09/2017 cüa Chinh phü v kinh doanh ruQ'u; 

3. Nghj dn1i s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 Cüa ChInh phü sra di, b sung 
mt sO diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dãu tu kinh doanh thuc 
linh vrc quãn 1 nha nuâc cüa B Cong Thuong; 

4. Nghj djnh s 24/2020/ND-CP ngay 24/02/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mOt so diêu cua Lut PhOng, chông the h?i  cua rirqu, bia; 

5. Quyt dnh s6 1902/QD-UBND ngay 11/5/2020 ci:ia Chü tjch UBND thành ph 
Ha NQi ye vic cong bô Danh miic thu tic hành chinh, thii tic hành chInh hi bäi 
bO lTnh virc Cong Thuong thuc thâm quyén giãi quyêt ci1a Sâ Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên da bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn h so' Bàn chInh Bàn sao 
* Tru'ô'ng hqp cp 1i do ht thbi htn hiu 1rc: Ho so Cap li dôi v6i truOng 
hcrp nay áp diing nhu quy djnh dôi vOi tri±ng hcrp cap rnó'i. 

* Trirông hqp cp 1i giy phép do bj mt hoc bj hông: 

1. Don d nghj cAp 1a  (Mu s 03 ban hành kern theo 
Nghj djnh so 17/2020/ND-CP). 

2. Bàn g6c hoc bàn sao giAy phép da cAp - nu cO. x - x 

3.3 So hrqng hi) so' 

01b 

3.4 Thôi gian xfr 1 

07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü hi) so hqp l. 

3.5 No'i tip nhn và trà kt qua 

B phn Ti&p nhn va Trâ kt qua - S Cong Thuong; Da chi: Si) 331 C&u Giây, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhI/L phi 

Theo quy djnh cüa B Tài chInh. 
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3.7 Quy trinh xfr I cOng vic 

TT Trrnh tir Trach nhiem 
Thô'i 

. gian 
. 

Bieu mau/Ket qua 

3 7 1 
* Trtrô'ng hap cp Ii do ht thôi hin hiu hrc: Ho so, thm quyên, thu tyc cp 
1i di vâi triiô'ng hap nay áp diing nhir quy djnh doi vói trithng hap cap mâi. 

3.7.2 * Trirô'ng hqp cp 1i giy phép do bi mt hoc bj hOng 

B 1 

Thirong nhân d nghj cp GP 
san xuât nrvu den S& Cong 
Thrang nhn mu don dê 
nghj cap phép, diên day dii 
các thông tin theo rnu ho.c 
lay rnâu ti website: 
congthuonghn.gov.vn  

Th 
C 11 

GRr 
hành 
chInh 

Dan dê nghj cap 1ii 
giây phép san xuât 
ruu 

B2 
Np h so dàng k d nghj 
cap phep san xuat rixçlu. 

Thuo'ng 
Co nhu cau. 

hành 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyén viên tip nhn kim 
tra dâu muc ho so: 

- Nu h so hop l (du mic 
ho so dày dii va kê khai dày 
du theo qul dinh):  1p va glao 
bien nhn ho so cho ngucn 
nop ho so theo qui dinh. 

- Neu ho so chua hap le thi 
Chuyen vien tiep nhn ho so 
së hixâng dn 'a thii tue ho so 
theo quy djnh. 

CV Bô phân 
'na 
hành  
chInh 

0.5 ngày 

. . 
Phieu tiep nhan va 
hen trâ h so hành 
chInh 

Phiêu hiióng dan .,. 
hoanthienhosci 

B4 
Chuyn h so cho phông. 
chuyên mon. 

- CV BO phn 
TN&TKQ. 

- TP/PTP 
Phông QLCN 

0 g ' 
Phiu kim soát qua 
trinh ho so hàrth chInh 

B5 Thm djnh h so 

- Tru&ng hap h so không 
hap pháp, can giãi trInh 
vAJhoc yeu câu bô sung 
them, thông bao bang van bàn 
cho nguoi n9p ho so 
- Qua 30 ngay lam viçc ke 
ngày gui thông báo CU 
bô sung ma co s không Co 
phàn hôi, S& Cong Thuong 
hiiy ho so 

- GDS/PGDS 
- TP/PTP 

Phông QLCN 
. - Chuyen vien 

Phôn 
nLCN 

02 ngày 
(K t 
ngày 
tiep 

flhfl ho 
so) 

Thông bão bO sung ho 
so 

- Tnrông hap, h so dáp ung CV Phong - 
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Mu s6 03 
TEN THING NIJAN CONG HOA xA HO! CIIfJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hanh phác 

S6: /   ngày tháng nàm ...... 

IXJNDENGH1j 
Cp 1ii giy phép .(1)  

(Trong trw?fng hip giâyphép bj mat, bj hông,) 

KInhgfri: (2)  

Ten thuong nhân:  
Dja chi tri si ch1nh Din tho?i' Fax:  
Dia diem san xuât/kinh doanir  Din thoi . Fax: 

Gi.y chüng nhn däng k3 doanh nghip (hoc giy t? có giá trj phãp 1 Urcrng 
duong)IGiay ch'frng nhn däng k hqp tác x, lien hip hçrp tác xJGiây chthig nhn 
dang k ho kinh doanh s do cap ngày... tháng... näm...; 
Giây phép (1)  dã duçic cap so.... do ... cap ngày ... thãng... 11am 
Giây phép. ... . .d dirçrc cap sra doi, ho sung/cap 1i (nêu co) so  

do cap ngày tháng näm  
(3)  d nghi (2)  xem xét cap 1.i Giây phép (1) 

 vâi 1y do Cu th nhtr sau: (4) 

(3) .xin cam doan l do tdnh bay trên hoàn toàn xác thrc và thrc hin 
dñng các quy djnh ti Nghi. djnh so 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nm 2017 cüa 
Chfnh phiX ye kinh doanh rtxçiu, Nghj djnh so ..../2020/ND-CP ngày ... tháng .... näm 
2020 ciXa Chinh phi'i siXa di, bô sung mOt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den 
diêu kin dâu ttr kinh doanh thuc lTnh virc quãn l nhà nuâc cüa BO Cong Thixang va 

nhCtng quy djnh ci'ia pháp 1u,t CO lien quail. Nêu sai, xin hoàn toãn chju trách nhim 
thnfc pháp luat.!. 

NGIfI DAI DI1N THEO PHAP LUJT 
(KJ, ghi rö hQ ten, dóng ddu(nê'u co)) 

Chü thich: 
(1): Loai giay phép: San xuât ruqu cong nghip/sãn xuât rirçiu thu cong nhäm miic dIch kinh 
doanhlphân phôi niqulbán buôn nrgu/bán 10 ruqu. 

C quan cap phép: B Cong Thirccng/S& COng Thuong'PhOng Kinh tO ho.c PhOng Kinh tO và Ha tang. 
TOn thiwng nhãn xin cap giây phép. 
L do xiii cp 'ai. 





TEN C QUAN 
cAr ?iiEr 
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MusO7 
CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tr do - Hanh phüc 

      

S& / HàN5i, ngày tháng näm ...... 

GIAY piiEp (1)  
(p lii In 

BQ TRIJNG BQ CONG THIf€INGIGIAM DOC S CONG TIIUNG/ 
TRING PHONG KiNH TE (KLNH TE vA H TANG) 

Cnci'r (2)  

Cn ci'r Nghi. djnh s6 .../2017/ND-CP ngày... tháng... nm 2017 cüa ChInh phü v 
kinh doanh ri.ru; 

Cn ci Ngh dnh s . . . ./2020/ND-C P ngày.. .tháng. .. .nm 2020 cüa Chfnh phü 
sra di, b sung mOt so diêu ci'ia các Ngh djnh lien quan den dieu kin dau tu kinh 
doanh thuc lTnh vixc quãn l nha nithc ci'ia B Cong Th'ixong; 

Cn cir Giy phép (1) so  do cap ngày.... tháng ... nthii  
Xét Dan dê ngh cap 1i Giây phép....(1). so .... ngày.. thang .... nrn .... cüa .. 
Theo d nghj cUa (4)  

QUYET DJNH: 

Diu 1. Cap phép (1)  

Cho phép: (3) 

Trusâti:, Dinthoi Fax  
Dja diem san xuâtlkinh doanh (neu co)  

Dinthoi Fax:  
Giây chrng nhn dng k doanh nghip (hoc giây t1 có giá trj pháp 1 tixcing 

duoiig)lGiây chi'rng nhn ding k3 hqp tác xã, lien hip hcip tác xJGiAy chirng nMn 
dngkhkinhdoanhsô do cap ngày...tháng...nm.... 

(Thy vào lo.i giây phép ma thixong rihãn dê nghj cap, Ca quan có thâm quyên cho 
phép thro hin mt trong các nQi dung duâi day): 

Thrçc phép san xth rirçYu nhir sail: 
• San xuât cac loai nrqu: (5)  

Quy mO san xuât san phâm nrqu: •(6) 

Dirç'c phép to chtrc phân phôi rtrn nhir san: 
Duçcc phép mua các loai rixqu cüa thucing nhãn san xuât rixçru, thi.rcmg nhân phán 

phi ruqu, nhà cung cap ruçiu nuâc ngoài sau: (7) 

Dirçic phép to chirc h thông phãn phôi ruçiu ti the tinh, thãnh phô trrc thuc 
trung uang saw  

Duçc phép ban lé rirçiu tai  các da diem sau:  
Thrçc phép to chfrc ban buôn rirru nhir san: 
Dixge phép mua các loi ruqu cüa thucmg nhân san xuât ruçiu trong mrâc, thixong 

nhãn phân phôi ruçru, thiiang nhãn ban buôn ruçu sau: (7) 

Duge phép to chirc h th6ng ban buôn nroru ti tinh, thành phô:  
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Dixçic phép ban lé rixqu ti các dja dim sau:  
Diroc phép to chfrc bán.lé rirqu nhir sau: 
Duçic phép mua các 1oi rixçm cña thrnng nhãn san xuât rixçlu, thumig nhãn phân 

phôi ri.rçm, thrnmg nhãn ban buôn niqu sau:  
f1)irçc phép ban lê nxçlu tui các dja dirn sau:  
Diêu 2. Trách nhim thiyc hin 

•(3) .. phãi thrc hin dung các quy djnh tai Nghi dinh so 

105/2O17LND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 cüa Chinh phi ye kinh doanh nrçru, Ngh 
djnh so . .../2020/ND-CP ngày ... tháng .... nm 2020 cüa ChInh phü sira dOi, bO sung 
mt so diêu ciXa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu hr kinh doanh thuc linh 
virc quãn 1 nh?i. nuâc cüa B Cong Thixang và nhuing quy djnh cüa pháp lust Co lien 
quan. 

Diêu 3. Thôi htn cüa giây phép 
Giây phép nay có giá trj den ngày.... tháng ... nni /  

(Chzc dan/i, kj, ghi rô hc' ten, dóng ddu) 
Nol nhin: 

(3). 

(8).  , 
-Lmi:VT, •(4) 

CháthIch: 
': Loai giây hp: San xuât rirqu cong nghip/sàn xuât niçu thu cong nhAm miic dich kinh 
doanhlphan phoi rtiqulbán buôn nrqu/bán lé riiciu. 
(2): Ten van bàn quy djnh chüc nang, nhim vi, quyOn hn c'ia cci quan cap phép. 

Ten thuong than dugc cap giây phép. 
TOn cci quan, don vj trInh. 
Ghi cii the timg 1oi san phm ruçiu nhu: rixqu yang, rixçiu vodka, ruçcu trái cay... 

(6): Ghi cong suât thiOt kO; dM vói sãnxuât niqu thu cong thI ghi san hrçing dir kiOn san xuât (lIt/narn). 
Ghi rO tOn, dja chi. 

(8): Các co quan, don vi lien quan can gCri giây phOp. 
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15. Quy trinh: Cp Giy phép ban buôn nrqu trên dja bàn tinh, thành ph trirc 
thuc Trung u'ong (QT.15-1 1.2020) 

Mc dIch: 
Q.uy djnh trinh tix và each thirc thm djnh. cp rnái, cap 'a  do h& han hiêu lire 
Giây phép ban buôn ruçiu. 

2 
Pham vi: 
Ap diing d6i vâi Doanh nghip dixçe thãnh 1p theo quy djnh cüa pháp luât trên 
dja bàn. Ha Ni. Các can b, cong chirc thuc Sâ Cong Thirang Ha NOi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp I 

1. Lut phông, chng tác hai  cña niç'u, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Nghi dinh s 105/2017/ND-CP ngày 14/09/20 17 cüa ChInh phü v kinh doanh ruçu; 

3. Nghi. djnh s 17/20201ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sira dii, b sung 
rnt so diêu cüa cáe Nghj dnh lien quan den diêu kin dâu Pr kinh doanh thuc 
lTnh vlrc quàn 1 nhà nuâc cüa B COng Thirang; 

4. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cña Chii tch UBND thành ph 
Ha Nôi ye vic cong bô Danh rnic thu tio hành chInh, thñ tic hành chInh bi bãi 
bO lTnh virc Cong Thuong thuc thâm quyên giài quyêt cfia Sâ Cong Thi.rang, 
UBND cap huyn trên da bàn thânh phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn hi> so Bàn chInh Bàn sao 

1. Dan d nghj cp Giy phép ban buôn ruu (Mu s 01 
ban hành kern theo Nghj djnh so 17/2020/ND-CP). 

2. Bàn sao Giy chüng nhn däng k doanh nghip hoc 
giây t?r cO giá trj phãp 1 tixang dticcng; X 

3. Tài lieu v h thng bàn buôn ruqu gi>rn rnOt  trong hai 
loai sau: 

a) Bàn sao hçp di>ng nguyen tic, thu xác nhn hoc bàn 
cam kêt tham gia h thông phân phôi rixqu kern bàn sao 
Giây phép bàn lé rlrçlu cüa thuang nhân dir kiên tham gia 
h thông ban buOn ruqu; 

b) Bàn sao Gi.y chirng nh.n dng k hoat dng chi nhãnh 
cUa doanh nghip hoc Giây chirng nhn däng k dja diem 
kinli doanh cña doanh nghip dê kinh doanh rixçiu. 

x 

4. Tài 1iu lien quan dn nhà cung cAp: ri.rçru: 

a) Bàn sao các van bàn giOi thiu hoc hcip di>ng nguyen 
the cüa thuang nhân san xuât trong nixó'c, thuang nhân 
phân phi hoc thuong nhân ban buôn khác, trong do ghi 
rO các loai ruçxu dr kiCn kinh doanh phu hçip vâi hot 
dng cfia thirang nhân san xuât, thuang nhân phân phôi 
hoc thuong nhân bàn buôn khác; 

b) Bàn sao Giy phép san xu.t ruqu, Giy phép phân 
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phi hoc Giy phép ban buôn rixçru cüa các nhà cung cp 
rtigu. - 

3.3 S Iuyng h so 

01 bO 

3.4 ThôigianxfrI 

15 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so hqp l. 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

BO ph.n Tip nhan và Trã kt qua - S& Cong Thixang; Da chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhI/L phi 

Theo quy djnh cüa B Tài chInh. 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiern Thôi 
. gian 

. 
Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Doanh nghip d nghj cp 
Giây phép ban buôn niçiu den 
S Cong Thuong nhân mâu 
don de ngh cap phep, dien 
day du cac thong tin theo 
mâu. (CO the tái mâu don t1r 
mng din tir) 

. 
Doanhnghiep 

cO nirn 
hanh 
chinli 

Dan dê ngh cap Giây 
phép ban buôn ruçm 

B2 NOp h so däng k d& nghj 
cap Giay ph.ep ban buon rirçlu. 

Doanh nghip 
co nhu cau 

hành 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu muc. ho so: 
- Nu h so hap. l (Dü so 

lucmg thành phân ho so và ni 
dung theo qui djnh): 1p  
phiêu tiêp nhn ho so vâ. hçn 
trã kêt qua cho nguôi np ho 
so theo qui djnh. 
- Nu h so chi.ra hop l thi 
Chuyên viên tip nhân h so 
së hiiâng dn 1ai  thñ tiic h so 
theo quy djnh. 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
nhn và Trã 

kêt qua 

Gi 
hành 
chinh 

Phiu tip nhn h so 
và hn trã kt qua. 

Phiêu hixâng dan 
.hoàn thin ho so 

B4 Chuyen ho so cho Phong 
QLTM 

Chuyênviên 
Bo phan Tiep 
nhan và Trã 

ketquà 

.. 
01 ngay 

. 
Phieu kiem soat qua 
trinh gial quyet ho so 

11.. 

B5 Thrn djnh h so: Chuyên viên 03 ngày Thông báo trã va b 



105 

- Trn&ng hçp chua dñ h so 
hçip 1, trong yang 03 ngày 
lam vic k tr ngày tip nhn 
h so, có van bàn trã ho so và 
yeu cu b sung h so con 
thiu theo quy djnh. 

Phông QLTM sung h so 

so dãp rng yêu cu: 

Thrn djnh dja dirn kinh 
doanh dü diu kin cp giy 
phép. 

06 ngày 
Biên bàn thm djnh 
dja dMm kinh doanh 

B6 

- Tnthng hcip thrn djnh da 
dim kinh doanh dñ diêu kin 
cAp giy phép: 

Dir thâo giAy phép, Th trInh 
länh dao phOng kiêrn tra. Chuyên viên 

PhOng QLTM 
01 ngày 

Giây phép ban buôn 
rixgu 

Ti trInh Lãnh do 

- Trithng hop thAm dinh dia 
dirn kinh doanh không dCi 
diu kin cAp giAy phép: 

Dr thão Thông báo trà h so 
và hiiâng dn doanh nghip. 

Thông Mo trã h so 
và hurng dn doanh 
nghip. 

Ti trinh Lãnh dao 

B7 

Kirn tra ni dung van bàn 
cña chuyên viên: 

- Nu dng : k nháy van 
bàn, trInh Länh dao  Si xem 
xét. 

- Hoc yêu cu nhân viên thu 
l chInh sira ni dung van 
bàn. 

Länh do 
PhOng QLTM 

01 ngày 

GiAy phép ban buôn 
ririi 

Thông báo trã h so 
và huóng dn doanh 
nghip 

Ti trInh Lãnh do 

B8 

Lnh do S& phé duyt cap 
GiAy phép hoc Thông báo trà 
ho so và huóng dn doanh 
nghip. 

Lanh dao Sâ 02 ngày 

GiAy phép ban buôn 

Thông báo trã h so 
và hi.râng dn doanh 

nghip 

B9 

LAy s dAu van thu chuyn B 
phn Tip nhn và Trã k& qua 
tip nhn GiAy phép hoc 
Thông Mo trà ho so va hràng 
dn doanh nghip và cp nht 
vào S theo dOi k& qua xr 1 
cong vic. 

Chuyên viên 
PhOng QLTM 
và B phn 

Tip nhn và 
Trá kt qua 

01 ngày 

GiAy phép ban buôn 
ruou 

Thông báo trà h so 
và h'iró'ng dn doanh 
nghip. 
S theo döi cp phép 

B 10 Trâ kt qua cho doanh nghip 
Clviên B 
phn Tip 

nhn và Trâ 

Gi?y 
hành 
chInh 
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ktquã 

B 11 

Thng kê và theo dOi 
Chuyên viên s Cong 
Thirang có trách nhim thng 
Ice các TTHC thire hiên tai 
d(Yn vi vào S theo dOi 
phép 

Chuyên viên 
Phông QLTM 

So theo dOi cap phép 

4 Biumu 

1. Dan d ngh cp Giy phép ban buôn rixçxu (Mu s 01 ban hành kern theo 
Nghj djnh so 17/2020/ND-CP); 
2. Biu mu theo dOi, giâi quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tnrrng, Chñ nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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MusO1 
(Ban hành kern theo Nghj dinh so 1 7/2020/ND-CP 

ngày 05 tháng 02 náin 2020 cüa ChInhphi,) 

TEN TIING NIIAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hanh phüc 

S& I , ngày .......tháng .........nárn 

DON BE NGHJ CAP GIAY PHEP 
(1) 

Kinh gii:  

Ten thucing nhân:  
Dia chi tru só chInh: . Din thoai: Fax:  
Da diem san xuâtlkinh doanh:  
Din tho.i Fax:  
Giây chCrng nhn dng k doanh nghip (hoc giây t? có giá trj pháp 15' tuang 
ducmg)IGiây chiTrng nhn ding k5' hçip tác x, lien hip hçip tác xIGiy chrng nhn 
däng k5' hcip tác xã, lien hip hçip tác xJ Giây chirng nhn däng k5' hO kinh doanh s 

 do .. cap ngày . tháng näm  
Dê nghj (2)••• xem xét cap Giây phép  •, cii the là: 
(Tüy thuOc vào tirng loi hInh kinh doanh nzçiu, thircing nhân thc hin theo mOt  trong 
các dê ngh du6i day): 
Duçyc phép san xuât nrçm nhu sau: 
San xuât cac lo?.i ruçu: (3)  

Quy rnô san xuât san phâm nrçiu: • c:4)  

Birçrc phép to chfrc phân phi rlrçru nhir sau: 
Duçc phép mua các loai nxçiu cüa thuang nhân san xuât ruçlu, thuGng nhân phân phôi 
rucru, nhà cung cap ruçm nuàc ngoài sau (5)  

Diiçic phép to chirc h thông phân phôi ruu ti các tinh, thành phô tWc  thuOc trung 
uong saw - 
Duqc phép ban lé rtlçiu, ban ruçiu tiêu dCing ti chô ti cãc dia diem sau:  
Birçrc phép to chfrc ban buôn rtrtni  nhir sau: 
Drn7c phép mua các loai ruçru cña thixcmg nhân san xuât rugu, thiwng nhân phân phôi 
ruçru, thuong nMn ban buôn nrqu sau (5)  

Duçxc phép to chrc h thng ban buôn ruçiu tai  tinh, thành phô trrc thuOc trung rnmg 
sau:  
Duçcc phép ban lé rixcai, ban rlrçlu tiêu dng tai  ch ti các da diem sau:  
Birçrc phép t chirc ban lé rlrQ'u nhtr sau: 
Duçic phép mua các loai ruçm cüa thucrng nhân san xuât rixçYu, thuong nhãn phân phôi 
r11çu, thixing nhân ban buôn nrçiu sau: •(5) 

Duçic phép ban lé ruçu tai  các da diem sau:  
(6)  xin cam doan thirc hin dñng các quy djnh ti Ngh djnh so 

10512017/ND-CP ngày 14 tháng 09 närn 2017 cüa ChInh phü ye kinh doanh niç'u, 
Nghj dnh sO 17120201ND-CP ngày 05 tháng 02 närn 2020 cCia ChInh phü sira dOi, b 

(2) 
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sung các Ng14 djnh lien quan din diu kin dAu tu kinh doanh thuc lTnh virc quãn l 
nhà nuàc cüa BO Cong Thuo'ng và nhng quy djnh cña pháp luat cO lien quan. Nu sai, 
xin hoàn toân' chju trách nhirn trixrc pháp 1ut./. 

NGIJO1 DiJ DIN THTEO PHAP LUAT 
(Ky, ghi rö hQ ten, dóng dá'u (nê'u co)) 

CháthIch: 
': Loi giây phép: San xuât nrçiu cong nghip/sân xuât nrçii thu cong nhäm mic dIch kinh 
doanh/phân phOi nrçu/bán buôn rtru/bán 10 ruqu. 
2): Ca quan cap phép: B COng Thixong/S COng Thuang/PhOng Kinh tO hoc PhOng Kinh tê và H tng. 

Ghi cii thO trng 1oi san phãm nrQu nhix: Ruqu Yang, rirgu vodka, nrçu trái cay... 
Ghi cong suât thiOt kO; dOi vói san xuât nrgu thi cong thI ghi san 1uçng dr kiOn san xuât (lIt/nãm). 
Ghi rö ten, dja chi. 

(6): TOn thixong nhân xin cap giây phép. 
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16. Quy trinh: Cp sira dii, b sung Giy phép ban buôn r1r9u ti-en dja bn tinh, 
thành phô trrc thuc Trung ircing (QT.16-11:2020) 

1 
Miic dIch: 
Quy di.nh trInh tr và cách thirc thrn djnh Cp si'ra dôi, b sung Giy phép ban 
buôn nrçiu trên da bàn tinh, thành phô trirc thuc trung uong. 

2 
Phmvi: 

Ap dçtng d& vói Doanh nghip duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut trên 
dja bàn Ha Nôi. Các can b, cong chrc thuc SO Cong.Thuang Ha Ni. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co ser pháp I 

1. Luat phông, chng tác hai  cüa ruu, bia ngày 14/6/2019; 

2. Nghj djnh s 105/20171ND-CP ngày 14/09/20 17 cüa Chinh phü v kinh doanh rixçni; 

3. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sra dii, b sung 
mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc 
linh vrc quãn 1 nhà rnxàc cüa B Cong Thuang; 

4. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thãnh ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh mlic thu tiic hanh chInh, thii tic hành chInE bi bi 
bô lTnh virc Cong Thuong thuc thâm quyên giãi quyêt cfia Sâ Cong Thuang, 
UBND cap huyn trên da bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân hi) Sci Ban chInh Bàn sao 

1. Dan di) ngh cp si:ra cMi Giy phép bàn buôn rixçiu 
(Mâu so 02 ban• hành kern theo Nghj djnh so 
17/2020/ND-CP); 

x 

2. Bàn sao Giây phép dä duqc cp; x 

3. Các tài 1iu chi'rng rninh nhu cu süa di, b sung. x x 

3.3 S1irçnghi) so' 

01 bO 

3.4 ThOi gian xii' 1 

07 ngày lam vic k tr ngày nhan dii hi) sa hcp 1. 

3.5 Noi tip nhn và trà kt qua 

BO ph.ri Tip nhan và Trã kt qua - S Cong Thi.xang; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Uiây, Ha NQi. 

3.6 Phu/L phi 

Theo quy dnh ciia B Tài chinh. 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
ThOi 

. 
gian 

. 
Bieu mau/Ket qua 
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4 Biu mu 

1. Dan d nghj cp sfra d& Giây phép ban buôn rixçiu (Mâu so 02 ban hãnh kern 
theo Nghj djnh so 17/20201ND-CP); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyêt thu tic hành chInh ban hành kern theo Thông tLx 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tniô'ng, Chu nhim Van phông 
ChInhphü (Mu so 0 1-06). 
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MustiO2 
(Ban hành kern theo Nghj dnh so 17/2020/ND-CF 

ngày 05 tháng 02 närn 2020 cza ChInhphi) 

TEN THIfQNG NHAN CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phñc 

S& / , ngày .......tháng ......nàrn ...... 

BUN BNGHI 
CAP STA BOI, BO SUNG GIAY PHEP (1)  

KInh gi'ri: (2)  

Ten thixo'ng nhân:  
Dia chi tru s chInh: . Diên thoai:  Fax  
Dia diem san xuât/kinh doanir  
Dién tho.i:  Fax:  
Giây chIrng nhan däng k doanh nghip (hoc giây ti có giã tr pháp 1 tiwng 
dtrcng)/Giây ch(mg nhn dng k hçip tãc xã, lien hip hçip tác xälGiây chig nhn 
dng k h kinh doanh s do cap ngay .. tháng... nm  
Giây phép (1)••• d duçc cap so.....do  cap ngày tháng näm  
Giây phép. . . . .dä duqc cap süa dôi, bô sung/cap 1i (nêu co) so  do . cp 
ngày tháng näm  

(3)  dê ngh (2)•• .xem xét cap sira dôi (hoc bô sung) Giây 
phép.. • (1) , vOi 1 do ci,i the nh'ir sau: 
1. Sradôi: 
Thông tin Cu:  

Thông tin mOi:  
2. B sung:  • 

(3) xin cam doan 1 do trên hoàn toàn xác thirc và thirc hin di:ing các quy djnh 
ti Nghj djnh so 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nãrn 2017 cüa ChInh phü ye kinh 
doanh ri.rçlu, Nghi. djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05 tháng 02 nám 2020 cüa ChInh phü 
süa dôi, bô sung các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tir kinh doanh thuc lTnh 
vlxc quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thucmg và nhüng quy djnh cüa pháp 1ut có lien 
quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chiu trách nhim tnrâc pháp lut/. 

Ngirôi di din theo pháp 1ut 
(K, ghi rö hQ ten, dóng dáu (nêu co)) 

CIzá thIck: 
': Loai giây phép: San xuât nrçu cong nghip/sãn xuât ru ,u thO cong nhãm rnçic dich kinh 
doanh/phân phOi nrçrulbán buôn nrqulbán lé riiçiu. 

Ca quan cap phép: BO Cong Thuang/S& Cong ThuungfPhOng Kinh tê ho.c PhOng Kinh tê và Ha  t.ng. 
Ten thixang nhân xin cap giây phép. 
Ni dung süa dOi, bô sung. 
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17. Quy trInh: Cp Ii Giy phép ban buôn ru'Q'u trên dja bàn tinh, thành ph 
triyc thuc Trung u'crng (QT.17-11.2020). 

Miic dIch: 
Quy djnh trInh tr và each thirc Cp lai Giây phép ban buôn ri.rqu trên dja bàn tinE, 
thãnh phô trirc thuOc trung ucing (do b mat hoc bj hông). 

2 
Phm vi: 
Ap ding di vài Doanh nghip dugc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut trên 
dja bàn Ha Ni. Các cáñ hO,  cong chi'rc thuOc Sâ Cong Thuang Ha Nôi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co'sôpháp1 

1. Luat  phông, chng tác hi cüa nxçiu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Nghi. djnh s 105/2017/ND-CP ngày 14/09/20 17 cüa ChInh phü v kinh doanh nxçru; 

3. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa Chinh phü sra di, b sung 
môt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tt.r kinh doanh thuôc 
linh vrc quàn 1 nhà nuâc cüa BO Cong Thuo'ng; 

4. Quyt dnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cña Chü tch UBND thành ph 
Ha NOi  ye vic cong bô Danh m1ic thu tic hành chInh, thu ttic hành chInh bj bAi 
bô linh vic Cong ThtxGng thuOc thârn quyên giãi quyêt cüa S COng Thuo'ng, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn h so' Bàn chInh Bàn sao 
* Trirôrng hqp cp Iii do ht thri hn hiu hrc: Ho s, thâm quyn, thu tue cp 
1i dôi vth tnxäng hqp nay áp diing nhu quy d1nh dôi vOi trumg hgp cp mâi. 

* Tru*ng hqp Giy phép bj mt, bj hông: 

1. Dan d nghj cp si'ra di Giy phép ban buôn ruçiu 
(Mâu so 03 ban hành kern theo Nghj djnh so 
17/2020/ND-CP); 

x 

2. Ban gc hoc bàn sao Giy phép dã du'gc cAp (nu co). x x 

Cci quan cd'p gi4'y phép can ct vào h Sc; dã lu'u và h sci 
dê ngh/ cap iqi cia thwcing nhán dê cap lii gidyphép. 

3.3 So lu'qng I so' 

OlbO 

3.4 Thôi gian xfr 1 

- 15 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h sd hcip l (trung hcrp cAp 'a do ht 
thai hn hiOu  li.rc giây phép cu); 
- 07 ngày lam viOc  k tx ngày nhn dü h sa hcxp l (trung hcxp cap li do bi mAt, 
bj hông). 

3.5 No'i tiêp nhn và trà kêt qua 

BO phn Tip nhn và Trã kt qua - S Cong Thuong; Dja chi: So 331 Cu GiAy, 
qu.n Câu Giây, HaNOi. 
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3.6 PhIJL phI 

Theo quy djnh cUa BO Tài chInh. 

3.7 Quy trinh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem Thôi 
. 

- gian 
. 

Beu mau/Ket qua 

a 

Trirôiig hap cp Ii do ht thôi hn hiu hrc: 
Thrcmg nhân phãi np h so d nghj c&p lai  gi.y phép triiâc thi han  ht hiu ire 
cUagiâyphép30ngày. 

Trinh tr thi1c hin, each thirc thirc hin, thành phn, s luçmg h so, thai han  giãi 
quyêt, dôi ttxçrng thirc hin thñ tic hành chInh cap Ii dôi vâi quy djnh tai  trin'Yng 
hap nay áp ding nhir quy djnh dôi vii trung hcTp cap mâi. 

b Trtrông hap cp 'a do bj mt hoc bj hông giy phép: 

Bi 

Doanh nghip d& nghj cAp 
Giây phép ban buôn ruçm den 
Si Cong Thuong nhn mâu 
don dê nghj cap phép,. diên 
day dü cac thông tin theo 
mâu. (Co the tãi mau don tfr 
mng din tir) 

Doanh hje 
có 

Giô 
hành 

chInh. 

Don d nghj d nghj 
cap 'a  GiAy phép ban 
buôn rum (do hi mt 
hoc bj hong) 

B2 Nçp ho so dang ky de ngh 
cap Giay phep ban buon nrçiu. 

Doanh nghip 
co nhu cau 

Gi 
hành 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhan kirn 
tra dâu muc ho so: 
- Nu h so hap 1 (Dü s 
hxcmg thành phân ho so và rìi 
dung theo qui djnh): lap 
phiêu tiêp nhan  ho so và hçn 
trã kêt qua cho nguYi np ho 
so theo qui djnh. 
- Nu h so chura hop l thI 
Chuyên viên tip nhan h sor 
së huong dn lai  thu ti1c h so 
theo quy dnh. 

Chuyén Vjfl 

BO phn Tiêp 
nhan  và Trã 

kêt qua 

Gi 
hàrth 
chInh 

Phiu tiêp nhãn h so 
và hçn trã kt qua. 

Phiêu hi.rong dan 
hoàn thin ho so 

B4 Chuyen ho so cho Phong 
QLTM 

Chuyênviên 
Bo phan Tiep 
nhan và Trã 

kt qua 

01 ngay 

. . 
Phieu kiem soat qua .,. 
trmh giai quyet ho so 

B5 

ThAm djnh h so: 
- Tri.I?mg hap chua dü he) SO 

hap 1, trong vông 03 ngày 
lam vic kê tir ngày tiêp nhan 
ho so, có van bàn trà ho so và 

Chuyên viên 
Phông QLTM 

02 ngay Thông báo trã và be) 
sung he) so 
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yêu cu bè sung h scc cOn 
thi&i theo quy dnh. 

B6 

E)i chiu h sc gc km dä. 
cp cho Doanh nghip. 
Dr thào gi.y phép, Th trInh 
länh do phOng kiêm tra. 

Chuyên 
Phông QLTM 

01 ngày 

Giy phép bn buôn 
nxçru cap 1i (trong 
trir&ng hcrp do bj mt 
hodc hi hong) 

TO trInh Lành dao 

B7 

Kim tra ni dung van bàn 
cüa chuyên viên: 

- Nu ding : k9 nháy van 
bàn, trmnh Lãnh dao  Sà xem 
xét. 
- Ho.c yêu cu nhân viên thu 
1 chInh sra ni dung van 
ban. 

Lanh do 
PhOng QLTM 

01 ngày 

Giy phép ban buôn 
flI9U cap Iai (trong 
trw&ng hcp do bj mat 
hoäc hi hOng) 

Ti tr'mh Lãnh d.o 

B8 
Lãnh dao Sô phê duyt ca 
Gi.y phép 

Lanh dao Sâ 01 ngày 

Giy phép ban buôn 
ruçiu cap lai (trong 
trithng hcip do bj mat 
hoc bj hông) 

B9 

Ly s du v.n thu chuyn B 
phn Tip nhn và Trà kt qua 
tiêp rth.n Giây phép và c.p 
nh.t vào S theo dOi kt qua 
xi'r 1 cong vic. 

Chuyën viên 
PhOng QLTM 

và BO phn 
Tiêp nh.n và 
Trã kt qua 

01 ngày 

Giy phép ban buôn 
nr ckp 1i (trong 
truOng hçrp do bj mt 
hoäc bi hông) 

So theo dOi cap phép 

B 10 Trã kt qua cho doanh nghip 

C/viên Bô 
phn Tip 

nhn và Trà 
kt qua 

Già 
hành 
chInh 

B 11 

Thong kê và theo dOi 
Chuyên viên Si Cong Thucmg 
co trách nhim thng kê cac 
TTHC thirc hin tai  dan vt vào 
S theo dOi cp phép 

Chuyên viên 
PhOng QLTM 

S theo dOi cp phép 

4 Biu mh 

1. Dan d ngh cp sira di Giy phép bàn buôn ruqu (Mu sé 03 ban hành kern 
theo Nghj djith s 17/2020/ND-CP); 

2. Biu mu theo dOi, giài quyt thu t11c hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
sé 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tniâng, Chu nhiem  Van phOng 
ChInh phü(Mu so 0 1-06). 
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Mus03 
(Ban hành kern theo Nghj djnh so 1 7/2020/ND-CP 

ngày 05 thong 02 nãrn 2O20 cia ChmnhphzV 

TEN THUNG NTIAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S& I ... , ngày .......tháng ..........nàm ...... 

BUN BE NGH! 
Cp Ii giy phép (1)  

(Trong trithng hrp giâyphép bj mat, bj hông) 

KInh gfxi (2)  

TOn thucing nhân:  
Dia chi tru s chInh: . Diên thoi:  Fax  
Dia diem san xuâtlkinh doanh: Din thoi:  Fax:  
Giây ch'Crng nhn ding k doanh nghip (ho.c giây ti CO giá trj pháp 1 trn:Yng 
drrong)IGiây chirng nhn däng k hqp tao x, lien hip hçp tãc xâlGiây ching nhn 
ding k h kinh doanh so do cap ngày .... tháng... näm  
Giây phép 'L. da dircccâp so . do  cap ngày tháng .... näm  
Giây phép.. .'L. .da thrçc cap sra dôi, b sung/cap 1i (neu co) so  do  cap 
ngày tháng 11am  

 dê nghj ••(2)••••  xem xét cap 1i Giây phép...... 1L., vâi 1 do cii th nhii 
sau:.. 4  

(3) xin cam doan 1 do trInh bay trên hoàn toàn xác thirc vâ thirc hin dung cáo 
quy dnh ti Ngh dnh 10512017/ND-CP ngày 14 tháng 09 närn 2017 cüa ChInh phiX 
ye kinh doanh rixqu, Ngh djnh so 1712020/ND-CP ngày 05 thang 02 näm 2020 cüa 
ChInh phU sira dôi, bô sung cáo Nghj dnh liOn quan den diêu kin dâu ttx kinh doanh 
thuc lTnh vrc qun 1 nhà nuóc cUa B Cong Thucrng và nh1ing quy djnh cüa pháp 
1u.t CO lien quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut.I. 

Ngirb'i di din theo pháp 1ut 
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dáu (neu co)) 

CháthIch: , 
(1): Loai giây phép: San xuât ruçrn cong nghip/sãn xuât ruou thu cong nhäm mpc dIch kinh 
doanhlphân phôi nrciuThán buôn rtrqu/bán lê ruqu. 

Co quan cap phdp: B COng Thuong/S& COng Thuoiig/PhOng Kinh tO hoc PhOng Kinh tO và Ha tang. 
TOn thixong nhân xin cap giây phép. 
L' do xin cap lai. 

V 
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18. Quy-trInh: Cap Giy ehfrng nhn dü diêu kin san xut boa cht san xut, 
kinh doanh CO diéu kin trong linh virc cong nghip (QT.18-11.2020) 

Miicdich: 
Quy trInh nay Quy djnh trInh tir, thiX tiic cp rnâi Giy churng nhii dñ diu kiên 
san xut. hóa chit san xuAt, kinh doanh có diêu kin trong linh vre cong nghiêp 
trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

2 

Phm vi: 
2.1. Cáo t chüc, Ca nhn (sau day gi là dan vj) trn dja bàn Ha Ni có lien quan 
t6i hoat  dng san xuât hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kiin trong lTnh vrc 
cong nghip. 
2.2. Si Cong Thixang Ha Ni dp giy chirng nh.n di diêu kin hOa ch.t san xu.t 
hóa chat có diêu kin trong linh vrc cong nghip cho các dan vj san xuât hOa chit 
trén dia bàn Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Cr s& pháp 1 

1. Lut Hóa chit ngày 21/11/2007; 

2. Nghj djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/2017 cüa ChInh phii quy djnh chi 
tiêt và huàng dn thi hành mOt  so diêu cia luQ.t hóa chat; 

3. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cUa ChInh phñ süa di, b sung 
mt so diêu cüa cáo Nghj dnh lien quan den diêu kiin  dâu tix kinh doanh thuôc 
lTnh c quãn l nha nuâc cüa B Cong Thuang; 

4. Thông lix s6 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/20 17 cüa BO Cong Thucing quy dinh 
cii the và huthig dn thi hành rnQt so diêu cüa Lu.t Hóa chat; 

5. Thông tix s 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 cüa B Tài chInh quy dinh 
mirc thu, chê d thu, np và quãn 1 sà d1ing phi trong hot dng hóa chit; 

6. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa ChU tch UBND thành ph 
Ha Nôi ye vic cOng bô Danh rniic thU tic hành chInh, thU tiic hành chinh hi bäi 
bó 1mb we Cong Thuang thuQe thâm quyên giãi quyêt cUa S Cong Thuang, 
LJBND cap huyn trên da bàn thành phO Ha Ni. 

3.2 Thành phân ho sr Bàn chInh Bàn sao 

1. Van ban d ngh cp Giy chng nhn dü diu kien san 
xuât hóa chit san xuãt, kinh doanh có diêu kin trong 
linh vrc cOng nghip theo mâu quy djnh ti khoán 7 Diêu 
loNghj djnh 113/2017/N-CP; 

2. Bàn sao Gi.y chUng nhn dàng k doanh nghip hoc 
Giây chUng nhn ding k hçp tác xã hoc Giây chUng 
nhn dng k h kinh doanh; 

x 

3. Bàn sao Quyt dnh phê duyt ho.c Xác nhn các tài lieu 
lien quan den bào v rnOi trixmg theo quy dinh cUa pháp 
1ut duçc ca quan quãn l nhà nucc có thâm quyên ban 
hành; 
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4. Bàn sao Gthy chüng nhn thrn duyt thit k v 
phông cháy và chüa cháy và van bàn chap thun nghim 
thu h thông hông cháy và chta cháy cüa ca quan có 
thám quyên dôi vói tirng ça si san xuât thutc dôi tlxcmg 
phài thâm duyt thiêt kê ye phông cháy và chtia cháy; 

x x 

5. Biên bàn kim Ira an toàn v phOng cháy và cha cháy 
hoc van bàn hoc van bàn cüa cci quan cO thâm quyên 
chi'rng minh ct?irn  bão dü diêu kien  an toàn ye phông cháy và 
chüa cháy dôi vói ffmg ccy sâ san xut không thuOc  dôi Irrçrng 
phãi thâm duyt thiêt kê ye phàng cháy và chiia cháy; 

6. Bàn v tng th h thng m.t bang nhà xuing, kho chira, 
ni dung bàn ye phãi dam bão các thông tin ye vj trI nhà 
xithng, kho tang, khu virc chia hóa chat, din tich và di.r?ng 
vào nhà xtthng, khu virc san xuât và kho hóa chat; Bàn sao 
giây t chrng minh quyên str diing dôi vài thüa dat xây 
drng nha xuing, kho chra hoc Hcip dông thuê nhà xuâng, 
kho ch(ra; 

x 

7. Bàn kê khai thit bj k5 thut, trang bj phOng h lao 
dngvàantoàncüaccisâsànxuâthoachat; X 

8. Bàn sao b.ng dti hçc tth len chuyên ngành boa chit 
cüa Giám doe hoc Phó Giám doe k thuât hoäc can b 
k thut phi trách hoat dng san xuât hóa chat cña Ca si 
sánxuât; 

X 

9. Bàn sao h sa hun luyn an toàn hóa chit theo quy djnh 
tai khoàn 4 Diêu 34 ciaNghj djnh 113/2017/ND-CP; 

10. Phiu an toàn hóa chit ci'ia các hóa chit nguy hMm 
trong ca s san xuât theo quy djnh. 

3.3 S hrqng h so 

01 b 

3.4 Thôi gian xfr 15' 

12 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h sa hçxp 1. Trii&ng hqp ttr ch& cp phài 
trã Ryi bang van bàn và nêu rO 15' do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nh.n và Trá kt qua'- S& Cong Thuang; Dja ch: S 331 Cu Giy, 
qun Can Clay, HàNi. 

3.6 PhI/L phi 

Phi thrn djnh cp mfri GCN dii diu kien  san xut hóa cht: 1.200.000/L.n thm 
djnh. 

3.7 Quy trInh xfr 15' cong vic 

TT Trrnh tir Trach nhem Thô'i 
. gian Bieu mau/Ket qua 
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* Cp rnó'i Giy chfrng nhn: 

B 1 

T chrc d nghj cp GCN áü 
diu kién san xut hóa chit 
san xut, kinli doanh có diu 
kien trong lTnh vçrc cong 
nghip theo rnu (hoc ti 
Mu la ban hành kern theo 
Thông tu s 32/2017/TT-BCT 
ngày 28/12/20 17 cüa B Cong 
Thuong). 

To chrccó 
nhu c.u. 

Gi 
hành 
chInh 

- Van ban d nghj cp 
giay chimg nhn dü 
diêu kiên san xut hóa 
chat. 

B2 

Np h so dängk d nghj 
cap GCN dU diêu kin san 
xuât, hóa ch.t san xu.t, kinh 
doanh có diu kin trong lTnh 
virc cOng nghip 

* 
To chüc nhu 

cau. 

GRi 
hành 
chInh 

Theo miic 5.2 

B3 

* Tip nhn h so: 
- Chuyên viên tip nhn kirn 
tradumuchs(Y: 

+ Nu h so hop 1 (du m1ic 
h so d&y di và kê khai day 
dü theo qui di.nh): 1p và giao 
biên nhn h so cho ngu?ñ 
np h so theo qui djnh. 

+ Nu h so chua hop 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho so 
sê huàng dn 1i thu ti1c h so 
theo quy dinh. 
* Thu phi thrn djnh cAp giAy 
chCrng nhn dü diêu kin san 
xuAt hóa chAt cüa doanh 
nghip. 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
iili V2t Trá 

kêt qua 

Giä 
hành 
chInh 

- Danh miic h so 

- Phiu tip nhn và 
hçn trã ho so hành 
chInh. 

B4 
.Chuyn h so cho phàng 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhn và Trã 

ktquã 

01 ngày 
- Phiu giao nhn h 
so hành chInh. 

B5 

ThAm djnh h so: 
* Tru&ng hop h so không 
hqp1: 
- Thông báo, yeu cu b sung 
h SO tâi CO 5ä trong vông 
không qua 03 ngày lam vic 
k tfr ngày tip nh.n h so. 
(th&i gian chà b sung sc' 
không tInh trong thai gian 
thá'm djnh h so). Trong thai 

Chuyên viên 
phOng chuyên 

mon 
04 ngày 

- Cong van b sung 
h so. 
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gian thông báo M sung h sa, 
doanh nghip không thirc hin 
b sung h sa, Sâ Cong 
Thucing Ha NOi  tiên hânh lam 
thu ti1c tr chôi cap Giây 
chi'mg nhn dü diêu kin và. 
nêu rO 1 do. 
- Tru&ng hçp th chirc, cá nhân 
kinh doanh hóa chat có kho 
chira ti dja bàn khác, Si 
Cong Tht.rcing ban hãnh cOng 
vn g11i dja phiwng ni có 
kho km giü (kern ban sao ho 
scr d nghj cap Giáy chz'ng 
nh2n cz.a doanh nghip dê 
nghj) trong vOng khOng qua 
05 ngày kê ffr ngày tiêp hn 
h sa (thai gian chà tIc khi So' 
Cong Thwong Ha N5i ban 
hành van ban dê nghj thdrn 
dfnh kho chi'a hóa chat tai 
dja phu'cing khác den khi nhç2n 
dwrc van ban trá lài chInh 
thzc clia So' cOng thwang dja 
phzrong no'i cO kho chia 
doanh nghip kê khai trong hO 
so' d nghj SO' COng Thirn'ng 
Ha Ni$i khOng tInh trong thai 
gian thám djnh hO so',). 

- Tnrô'ng hçip, h sa dáp mng yeu 
cAu, thiic hiên buó'c tiêp theo. 

Thm dinh thirc t tai ca sr 
(chi áp dyng dôi vái ncii san 
xuá't, lu'u gill' hóa chat cia 
doanh nghip trên d/a bàn Ha 
Nz) khi ho sci dáp l'rng yêu 
cu theo quy dinh. 

Phông QLCN 

- Biên bàn thãm dinh 
diêu kin san xuât, 
kru giü hOa chat. 

- Báo cáo kt qua 
- TrirO'ng hcTp két qua thârn Co so kinh 04 ngày thm djnh. B6 dinh "dt" thirc hin buâc tip doanhhóa lam ViC -Thông báo tr ch& 
theo. 

- Tru?xng hçp "khOng dt" CO 
thông báo tr chôi cap GCN 
hóa chat và hoàn trã ho so 
theo quy djnh. 

chat cp và hoàn trã ho so 
dê nghj cp GCN 
DDK san xuãt hOa 
chat. 

B7 - D thão giy chung nhn Chuyên vien 01 ngày - Giy chirng nhn âü 
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ho.c thông bão tr cMi cp và 
hoàn trà ho so' trInh länh dao 
phông kim tra. 

phông chuyên 
mon 

diu kin san xut 
hóa chat. 
- Thông báo tir chi 
cp và trã h so' 
nghj cp GCN DDK 
san xuât, hóa chit. 

B8 

Ki&n tra nOi  dung d xuât cüa 
chuyên viên: 
- Nu dng : k nháy van 
bàn, trInh Lành do Si xem 
xét. 

- Nu không ding : Quay 1i 
btr6c 5. 

Lãnh dao 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giiy chrng nhn dñ 
diu kin san xu.t hóa 
ch.t. 

- Thông báo ti'r ch& 
cp va trà h so' 
nghi cp GCN DEK 
san xut, hóa chat. 

B9 

Giám d&, Phó Giám d& Sô 
phii trách phê duyt cp Giây 
chüng nhn hoc thông báo tir 
chôi cap và trà ho so' d ngh 
cp GCN DDK san xut hóa 
chat cüa doanh nghip. 

PhO Giám 
Sâ Cong 

Thuo'ng 
0,5 ngày 

- Giy chrng nhn dñ 
diu kin san xuât hóa 
chat. 
- Thông báo trã h so' 
cp GCN DDK san 
xu&t hóa chit. 

B1O 

- BO phn van thu tip nhn 
Gi.y chirng nhn, dóng du. 
- B ph.n tip nhân h so' và 
trâ kêt qua * nht vào So 
theo dOi k& qua xir 1 cong 
viéc. 

Chuyên Vfl 
B phn Tip 
nhn và Trã 

kt qua 

0,5 ngày 

- Phiêu tiêp nhn h 
so' hành chInh Va trà 
kt qua. 

- s äng i c.p 
GCN DDK 

B 11 
Trà k& qua cho T chrc/cá 
nhân 

Chuyênviên 
B phn Tiep 
nhãnvàTrà 

kt qua 

Gii 
hành 
chInh 

- Phiêu tiêp nhn h 
so' hành chInh và trà 
kêt qua 

- Các bzthc thwc hin, th&i gian titcing thg vâi môi bzthc và trinh tzc cong vic có 
the' dwcic thay ddi cho phIi hçip vói cct cáu te' chzc và vic phán cOng nhim vy Cu 

the' cza S& Cong Thwang Ha N5i (tuy nhiên t6ng thai gian giái quyé't TTHC tgi 
m3i bu'ó'c khong dwçxc vu'çtt tang thai gian quy djnh,); 

- Giay ching nhan  dwcrc làtn thành 03 bàn.' 02 ban htu tqi ccr quan cdp Gi4 
ching nhan,  01 bàn gi'ci doanh nghip dicçrc c4'p Gid'y chzng nhan. 

4 Biu mh 
1. Van bàn d nghj cp Gi.y chirng nh.n dü diu kin san xut hóa chat san xut, 
kinh doanhcó diu kin trong lTnh wc cOng nghip (Mu 01 a Phii hic 01 ban hành 
kern theo Thông tir 32/2017/TT-BCT); 
2. Biu mu theo di, giãi quy& thu tic hành chInh ban hnh kern theo Thông tix 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tri.thng, Chii nhim Van phông 
ChInh phü (Mu s 0 1-06). 
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Mu Ola 
• Ten tO chfrc,-cá nhân (1) CQNG HOA XA 1101  CHU NGHIA VI1T NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

So: 
 
(2) (3), ngày  tháng .... näm ...... 

VAN BÀN BE NGH 
Cp Giy chfrng nhn âü diu kin (4) hóa chat 

san xuât, kinh. doanh Co diêu kin trong trong ITnh we cong nghip 

KInh gi'ri: Sâ Cong Thucing  

Ten th chirc/cá nhaw (I) 

Dia chi tru sâ chInh: ., Din thoai:  Fax:. 
Dja clii san xuât, kinh doanh: Diên thoi: .Fax:  
Loai hlnh: San xuât D Kinh doanh LI 
Gi.y chi'rng nh.n dng k doanh nghip/h kinh doanh so  do  
cp ngày tháng näm  
D nghj Sâ Cong Thuxcng xem xét, cap Giây chirng nhn dü diêu kin (4) hOa 
cht san xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh vrc cong nghip, gôm: 

1. Hóa cht san xut: 

SiT 
Ten 

thucmg 
mi 

Thông tin hóa ch.t/tên thành phAn (5) 

KhÔi 
1ng6  

Donvj 
tInh 7  Ghi chü Ten hóa 

hçc 
Ma 

CAS 

Cong 
thirc hóa 

h9c 

Ham 
hrcmg 

1 
VD: 
AJ3C 

Axeton 67-64-1 C3H60 30% 

100 TnInàm 
Toluen 108-88-  

3 
C7H8 20% 

2 

n 

2. Hóa chat kinh doanh: 

SlIT 
Ten 

.thucing 
mi 

Thông tin hóa cht/tên thành phn (5) 

Kh6i 
hxçing(6) 

Dcinvi 
Ghi chü 

Ten hóa 
hçc 

M 
CAS 

Cong 
thi'rc hóa 

hoc 

Ham 
1ixcng 

1 
VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 C3H60 30% 

500 TnInam 
Toluen 

108-88- 
CH 20% 

2 

n 
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 (1) xin cam doan thiic hin diing các quy djnh tai  Lust hóa chit, Nghj djnh s 

113/2017/ND-CP ngày 09 tháng 10 näm 2017 ciaChInh pht quy djnh chi tiêt và 
huóng dn thi hành mt so diêu cüa Lut hóa chat, nêu vi phm  (') xin hoan 
toãn chju trách nhim tnrâc pháp 1ut. 

 (1) gCri kern theo ho sci lien quan,bao gôm: 
(8) 

DAT DIN TO CH15C/CA NHAN 
( ten và dóng dá'u) 

Ghichá: 
(1): Ten to chrc, cá nhãn dé nghj câpGiây chIrng nhn dñ diêu kin san xuât, kinh doanh hóa chit 
trong 1Tnhvirc cOng nghip; 
(2): Ma sO k' hiu van ban cüa tO chirc, Ca nhãn; 
(3): Ten tinh, thãnh phô trrc thuOc trung lwng, noi tO chirc, cá nhân dang k tni s chInh; 
(4): Ghi rO "san xut" hoäc "kinh doanh" hoc "san xuât, kinh doanh"; 
(5): Chi kê khai các thành phãn là chat thuOc Danh miic hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin 
trong linh vijc cOng nghip quy djnh tai  Ph liic I, Phii lc II cña Nghj djnh so 113/20171ND-CP ngày 
09 tháng 10 näm 2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hrng dan thi hành mt sO diêu cüa Luât 
Hóa chat; 
(6): Ké khai khôi hrgng hóa chat san xuât, kinh doanh tôi da trong mt näm; 
(7): Don vj do khoi hrcmg trén don vi thai gian là mOt  näm; 
(8): Ten các giây tO kern theo. 



123 

19. Quy trInh: Cp diu chinh Giy chfrng nhn dii diu kin san xut hóa chat 
ãn xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh vrc cOng nghip (QT.19-11:2020). 

Miic dIch: 
Quy trInh nay Quy djnh trinh tir, thu t'ie ep diu chinh Gi.y ehimg nhân dii diu 
san xuât hóa chat san xu.t, kinh doanh có diêu kiin trong.linh vtrc cong nghip 
trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

2 

Phim vi: 

2.1. Các t chiic, Ca ahân (sau day gi là don vD trên dja bàn Ha Ni có lien quan 
tói hoat dng san xuât hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kiin trong lTnh we 
cong nghip. 

2.2. Sâ Cong Thixong Ha Nicp diu chinh giy chiing nhn dii diu kiên san 
xut boa chat san xuât hóa chat có diêu kin trong linh virc cong nghip cho các 
don vi san xuât hóa chat trên dja bàn Ha Ni. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co so' pháp I 

1. Lut Hóa chit ngày 21/11/2007; 

2. Nghj djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/20 17 ciia ChInh phii quy dnh ehi 
tiêt va huâng dn thi hành mt so diêu ciia lut hóa chat; 

3. Ngh dnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 ciia ChInh phii si'ra di, b sung 
mt so diêu ciia các Nghj djnh lien quan den diêu kin dàu tu kinh doanh thuôc 
lTnh e quail 1 nha rnrâc ciia B Cong Thuong; 

4. Thông tir s 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/20 17 ciia BO Cong Thucxng quy dinh 
ciii the và hixo'ng dn thi hành mOt  so diêu eUa Lut Hóa chat; 

5. Thông tu s 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 ciia B Tài chInh quy dinh 
m'cre thu, chê dO thu, np và quàn l sii ding phi trong hot dng hóa eht; 

6. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 ciia Chii tch UBND thành ph 
Ha NOi  ye vic cong bô Danh rnijc thu tiic hành chInh, thii tic hành chInh bi bãi 
hO lTnh we Cong Thuo'ng thuOc thârn quyên giii quyêt ciia S Cong Thuong, 
UBND cap huyn trén dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân ho so Ban chInh Ban sao 

1. Van bàn d nghj diu chinh Giy chirng nhn dii diu 
kin (Mu Ole Phii liic 01 ban hành kern theo Thông tu 
32/20 17/TT-BCT); 

x 

2. Bàn chInh Giy chiing nhn dii diu kin dà dixçrc cAp; 
giAy tr, tài lieu chiing minh viec dáp iing dugc diêu kin 
san xuAt, kinh doanh dOi vói cáe nOi  dung diêu chinh. 

x 

3.3 Sihrqnghô so 

OlbO 

3.4 ThO'i gian xfr 1 

12 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h so hqp 10. 
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3.5 No'i tip nhn vã trã kt qua 

BO phan Tip nhn và Trã kt qua - SO Cong Thuong; Dja chi: S 331 Cu GiAy, 
qun Câu Giây, Ha NOi. 

3.6 PhIJL phi 

PhI thm dinh cp diêu chinh GCN dü diu kin san xu.t hOa chit: 600.000/fin 
thm dinh. 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT TrInh tw Trách nhiém . gian Biu mu/Kt qua 

B 1 

T chirc d nghj cp diu 
chinh GCN dü diêu kin san 
xuât hOa chat san xuât, kinh 
doanh co dieu kien trong linh 
vuc cong nghiep (hoac tai 
mau 1 c ban hanh kern thea 
thông tr s 32/2017/TT-BCT 
ngày 28/12/20 17 cüa B Cong 
Th.rcing). 

To chixc/ca 
nhan co nhu 

cau 

Gicx 
hanh 
chinh 

- Van ban de nghi cap . 
dieu chrnh giay chung 
nhan du dieu kien san 
xuat hoa chat. 

B2 

Nôp h so däng k3 d nghi 
cap dieu chmh GCN du theu 
.,. . kien san xuat, kinh doanh hoa 

chat. 

To chuc/ca 
than co thu 

cau 

Gia 
hanh 
chmh 

Theo muc 5.2 

B3 

* Tip nhn h so: 

- Chuyên viên tip nhn kirn 
tra dâu muc ho so: 
+ Nu h so hçip 1 (du mic 
ho so day dü và kê khai day 
dü theo qui dinh): 1p và giao 
bien than ho so cho nguai 
nôp h sa thea qui dinh. 
+ Nêu ho so cnra hcip 1 thi 
chuyên viên tiêp nhn ho so 
së huâng dn 1i thU tic ho so 
thea quy djnh. 
* Thu phi thm djnh cp di&u 
chinh GCN dU diêu kiên san 
xuât hóa chat cUa co sO 

Chuyên viên 
,. . 

BQ phn Tiep 
than va Tra 

kêt qua 

.. 
Gia 
hàth 
CH1flh1 

- Danh mi1c h so 
- Phiêu tiêp nhn ho 
so hành chinh và trã 
kt qua. 

B4 Chuyên ho so cho phOng 
chuyên mon. 

Chuyênviên 
BO phn Tiêp 
nhh và Trã 

két qua 

01 n . g ' 
- Phiêu giao nhn h 
so hãnh chInh. 

B5 Thm djnh h so: quy trInh và 
ni dung thirc hin nhii B5 

Chuyên viên 
phông chuyén 

04 a g y 
- Cong van b sung 
ho 
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cüa quy trInh cp mó:i. mon 

B6 

Thm djnh thuc t tai co' s: 
quy trInh và nOi  dung thuc 
hin nhu B6 cüa quy trinh cAp 
mm. 

Phông QLCN 

c s san 
xuAt hóa chAt 

04 ngày 
lam V1C 

-Biên ban thrn dinh 
diêu kin hóa chAt 

-Báo cáo kt qua 
thâm dinh (nêu co). 
-Thông báo tfr chi và 
hoàn trã ho so' cAp 
GCN DDK san xuAt 
hOa chAt. 

B7 

- Dir thao giay chung nhn 
hoc thong bao ti.r choi cap và 
hoantráho so' trInh lanh dao 

Chuyên viên 
phôngchuyên 01 ngày 

- GiAy chirng nhân dü 
diu kin san xuAt hóa 
chAt. 

- Thông báo tr ch& 
cap va hoan trá ho so 
cap GCN kinh doanh 
hóa chat. 

B8 

Kim tra ni dung xuAt cüa 
chuyên viên: 

- Nu dng : k nhay 
van bàn, trInh Lanh dao  S 
xem xet. 

• - Nu không dng : 
Quay 'a buâc 5 

Lanh dao 
phông chuyên 

mOn 
01 ngày 

- GiAy chirng nhan dü 
dié,u kin san xuát hóa 
chat. 

- Thông báo tr ch& 
cap va hoàn trá ho so 
cap GCN ddurr diu 
ki ,n san xuât hóa 
chat. 

B9 

Phó Giám dc Si phu trách 
phê duyt cAp GiAy chi'rng 
nhan hoc thông báo trA h sc 
cap GCN hóa chAt. 

hó Giám 
dOc So Cong 

Thixong 
0,5 ngày 

- GiAy chi.ng nhn dü 
diê,u kin san xuAt hóa 
chat. 

- Thông báo tfr ch& 
cAp và hoàn trã h so 
cap GCN san xuAt 
hóa chAt. 

B1O 

- B phn van thu tip nhan 
Giây chrng nhn, dóng dAu. 

- BO phn tip nhân h so và 
trã kêt qua cp nhat  vào 
theo dOi kêt qua xà 1' cong 
viêc. 

Chuyên 
B phn Tip 
nhân và Trã 
•kêt qua • 

0,5 ngay 

• 

- Phiêu tip nhn và 
hcn tra ho so hành 
chrnh 

- So Dang k cap 
GCN 

B 11 
Trá kêt qua cho T chi'rc/cá 
nhân 

Chuyênviên 
Bô phân Tip 
nhân và Trà 

lt qua - 

.. 
Gio 
hãnh 
chInh 

- Phiêu tiêp nhn vâ 
hen trã ho so hãnh 
chInh 
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- Các bu-ó'c thrtc hiên, thai gian tzto'ng &ng vó'i mi bu'ó'c và trinh t cong vic có 
the du'crc thay d0i cho phii hcip vO'i cc' cáu tO chzc và vic phdn cOng nhim vi cu 
the cia Sà COng thwang Ha Nç5i (tuy nhiên tong th&i gian giái quyêt TTHC tgi 
mOi bzthc khOng thrçrc virçlt tOng th&i gian quy d/nh), 

- Gia'y ching nh2n dwçic lam thành 03 bán. 02 ban hcu tçii cc' quan cá'p Giá'y 
ch&ng nhgn, 01 ban gii doanh nghip du'cic cOp GiOy ching nhan. 

4 Biu mu 

1. Van bàn d nghj diu chinh Gthy chng nh.n dü diu kin (Mu 01 c Phii 1ic 
01 ban hành kern theo Thông tix 32/2017/TT-BCT); 
2. Biu mu theo döi, giãi quyt thu tic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/20 18 cüa B trizing, Chü nhim Van phàng 
ChInhphü (Mu so 01-06). 
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MuO1c 
Ten to chIrc, cá nhãn (1) CONG IIOA XA 1101 CIUJ NGHIA VI]T NAM 

Bc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

S: • (2) ••• (3d), ngày  tháng .... nàm ...... 

VAN BAN BE NGHT 
Cp diu chInh Giy chfrng nhn dii diu kin (4) hóa chat san xut, kinh 

doanh có diêu kin trong trong linh v1rc cong nghip 

KInh giri: Sâ Cong Thucing 

Ten M chircicã nhâw  
Eia chi tru s& chInh ti:  
Dta chi san xuât, kinh doanh:  
Lo?i hInh: San xuât 

      

(1) 

    

Eiên thoai:    Fax: 

 

      

 

Diên thoai: . Fax  
LI Kinh doanh U 

 

  

Giy chi'rng nhn dthig k5' doanh nghip/h kinh doanli s do  
cap ngày tháng näm . 
Dê nghj Sâ Cong Thi.wng xern xét cap diêu chinh Giây chirng nhan dii diêu kin . . . .(4) 
hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh virc cong nghip so........(5) 
ngày.... tháng. . . .näm , thông tin dê nghj cap diêu chinh bao gôm (6) 
Giái trInh 15' do dê nghj cap diêu chinh:  (7) 

 .(1) xin cam doan thirc hin dung các quy dtnh  ti Lut hóa chat, Ngh djnh s 
113/2017/ND-CP ngày 09 tháng 10 näm 2017 ciia ChInh phii quy djnh chi tiêt và 
hrnS'ng din thi hành mOt  s diêu ciia Lut hóa chat, nêu vi phm ... .(1) xin hoàn 
toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut. 
 .(1) gui kern theo giii kern theo ho scr lien quan, bao gôm 

BI DIiN TO C111YC/CA NIIAN 
(K ten và dóng dá'u) 

Ghi clzá: 
(1): Ten to chcrc, cá nhân däng k9 cap diêu chinh Giây chirng nhn dü diêu kiin  san xuât, kinh doanh 
hóachât; 
(2): Ma sô.k9 hiu van bàn cüa to chirc, cá nhân däng k9 cap diêu chinh Giây chi'rng nhn dü diêu kin 
san xât, kinh doanh hóa chat; 
(3): Ten tinh, thành phô trirc thuOc trung hong, noi to chic, cá nhân dang k9 cap diêu chinh Giy 
ching nhn dóng trii s& chInh; 
(4): Ghi rO "san xuât" hoc "kinh doanh" hoc "san xuât, kinh doanh"; 
(5): S hiu Giy chrng nhn do SÔ Cong Throng cap ma to chi'rc, cá nhân dé nghj cp diu chinh; 
(6): Thông tin de nghj cap diêu chinh bao gôm thông tin frtrót khi diêu chinh và thông tin dé nghj diéu chinh; 
(7): Thông tin giâi trInh rö 19 do dê nghj cap diêu chinh Giây chi'rng nhân; 
(8): Ten cac giây to. kern theo ho so'. 

(8) 
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20. Quy trInh: Cp 1i Giy chfrng nhn dü diu kin san xut hóa cht san xut, 
kinh doanh Co diêu kin trong linh vtrc  cong nghip (QT.20-11.2020) 

Mite dIch: 

Quy trInh nay Quy djnh trInh tir, thu ti1c cp li Giy ching nhn dü diu san xut 
hóa chat san xuât, kinh doanh cO diêu kin trong lTnh v1rc cong nghip trên dja 
bàn thành phô Ha NOi. 

2 

Phimvi: 
2.1. Các t chi'rc, cá nhân (sau dày gi là don vj) trén dja bàn Ha Ni có lien quan 
tOi hoat dng san xuât hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh vrc 
cong nghip. 

2.2. Sâ Cong Thuong Ha Ni cp li giy chüng nhn dü diu kin san xut hóa 
chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong flnh vrc cong nghip cho các don v 
san xuât hóa chat trên dia bàn Ha NOi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' s& pháp 1 

1.LutHóachtngày21/11/2007; 

2. Nghj djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/2017 cüa Chfnh phü quy djnh chi 
tiêt và huóng din thi hành rnt so diêu cüa 1ut hóa chat; 

3. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung 
mOt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc 
lTnh virc quãn l nhà nuOc cüa B Cong Thuong; 

4. Thông tiz s 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/20 17 cüa B Cong Thrnmg quy djnh 
cii the và hi.ràng dan thi hành rnt so diêu cfia Lust  Hóa chat; 
5. Thông tu s 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 cüa B Tài chinh quy djnh 
rnrc thu, chê d thu, np và quãn 1 sir dtng phi trong hoat dng hóa chat; 
6. Quyt djnh s 1902/Qf-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chu tjch UBND thành ph6 
Ha Ni ye vic cOng bô Danh miic thu tiic hành chfnh, thu tiic hành chIrth bi bi 
bO 11'nh vrc Cong Thuong thuc thâm quyên giãi quyet cüa S Cong Thuung, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn ho so' Ban chInh Ban sao - 
1. Van bàn d nghj c.p lai  Giy chi'rng nhn (Mu 0lb 
Phii hic 01 ban hành kern theo Thông tix 32/2017/TT- 
BCT); 

x 

2. Bàn chInh Giy chirng nh.n dâ duçc cp trongtrung 
hcp Giy chi'rng nhan bj sai sot hoc có thay dOi ye thông 
tin cüa to chuc, cá nhân; phân bàn chInh con 'at'  có the 
nhn dng duçc cüa Giay chung nhn trong tnr?ng hqp 
Giy chirng nhn bj hu hông. 

x 

3.3 S1u'qnghso' 

01 bO 

3.4 ThOigianxfr1 
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05 ngày lam vic k tir ngày nhn âü h so hçip 1. Trir?mg hçip tir chi cp phài 
trà 1?yi bang van bàn và nêu rO 1'i do. 

3.5 Noi tip nhn Va trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trã k& qua - S Cong Thi.rong; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhIJL phi 

PhI thm djnh cp lai GCN dü diu kiin san xut hóa cht: 600.000/fin thm 
djnh. 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
Thôi 

. 
gian 

. 
Bieu mau/Ket qua 

B 1 

T chirc d nghj cAp 1a  GCN 
dü diêu kin san xuât, kinh 
doanh hóa chat san xuât có 
dieu kien trong lrnh vixc cong 
nghiep (hoac tai mau lb ban 
hanh kern theo thong tx so 
32/2017/TT-BCT ngày 
28/12/2017 cüa B Cong 
Thuong). 

To ch.ic co 
nhu cau. 

Gio 
hanh 
chinh 

- Van ban de nghi cap . 
lai giay giay chtrng 
nhan du dieu kien san 
xuat, hoa chat. 

B2 
Nôp h so dàng k d nghi 
cap lai GCN du dieu kin san 
xuAt hOa chAt. 

Tochucco 
U cau. 

Gi 
hanh 
chinh 

Theo mJc 5.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu muc ho so: 
- Nu h so hp 1 (du mic 
ho so day dü và kê khai day 
du theo qui dinh). lap va giao 
biên nhân h so cho ngu&i 
nôp h sa theo qui dinh. 
- Nêu ho so chua hap lê thi 
Chuyên viên tiêp nhan ho so 
së his6ng dn li thñ tic ho so 
theo quy djnh. 

. Chuyenvien 
. . 

B9 phn Tiep 
nhi:I va Tra 

ket qua 

., 
Gio 
hành 
chInh 

- Danhmichoso 
- Phiêu tiêp nh.n va 
hn trâ ho so hành 
chInh 

B4 
Chuyên ho so cho phOng 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
nhân và Trã 

ketquá 

01 g y 
- Phiu giao nhn h 
so hành chInh. 

B5 

ThAmdinhhso: 
- Trithng hop h so khOng 
hcip pháp, cn giãi trInh 
vàJhoc yêu cu b sung 
them, thông báo bang van bàn 

Chuyên viên 
phông chuyen 

mon 
01 ngày 

- Thông báo bô sung 
ho so. 
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cho nguii np h sa trong 
vOng không qua 03 ngày k tr 
ngày tip nhn h so'. 
- Trumg hçip, h so' dáp 1rng yeu 
cu, thixc hin bixó'c tip theo. 

B6 Dir thào giy chüng 
trInh lãnh do phOng kiêm tra. 

Chuyên viên 
phàng chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giy ch(rng nhn dñ 
diu kin san xut hóa 
chit. (Cap 1i) 

B7 

Kim tra ni dung c1 xut cUa 
chuyên viên: 
- Nu dng : k nhãy van 
bàn, trInh Länh do Si xem 
xét. 
- Nu không dng : Quay 'a 
buâc 5. 

Lanh dO 
phOng chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giây chüng nhn dü 
dMu kiên san xuAt, 
kinh doanh hóa 
ch&t.(Cp lai) 

B8 
Phô Giárn dc Sâ ph%1 trách 
phê duyt cAp Giây ching 
nhri 

Phó Giám 
doe S COng 

Thuong 
0,5 ngày 

-Giy chixng nhn dü 
diu kin san hóa 
chAt.(Câp 1i) 

B9 

- B phn van thu tip nh.n 
GiAy chrng nh.n, dóng dAu 
- BQ phan tip nhtn h so' và 
trá kêt qua c nht vao S 
theo döi kt qua xir 1 cOng 
vic. 

Chuyên V1fl 

B ph.n Tip 
nhn và. Trà 

k& qua 

0,5 ngày 

- Phiêu tiêp nhn và 
hçn trà h so' hành 
ehInh 

- s Dàng ky" cAp 
GCN 

B1O 
Trà kt qua cho T chirc/cá 
nhân 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhãrivàTrà 

ktquà 

Giô 
hành 
chInh 

- Phiêu tiêp nhn và 
hen trà h so' hành 
chmnh 

- Các bithc thyc hiên, thai gian tu'crng i'ng vâi mái bwó'c và trInh ty' cong viêc co 
the' dwçrc thay doi cho phui hcip vol ccr cá'u M chü'c và vic phdn cOng nhiin vy cy 
the' cia SO Cong thu'o'ng Ha Nç5i (tuy nhiên te'ng th&i gian giái quyê't TTHC tçzi 
m'i bu'Oc khong du'çrc vwçrt tdng thô'i gian quy djnh), 

- Gid'y chthig nhn dwçic lam thành 03 ban: 02 ban lui tgi cci quan c4D  Gid'y 
chzng nhan,  01 ban gi'ci doanh nghip dwcic cO'p Gi4 chi'ng nh42n. 

4 Biu mu 

1. Van bàn d nghi. cAp 'a GiAy chiirng nh.n (Mu 0lb Phu luc 01 ban hành kern 
theo Thông tu 32/2017/TT-BCT); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu t1ic hành chI.nh ban hành kern theo Thông tii 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cUa BO truO'ng, Chü nhim Van phông 
ChInh phñ (Mu s 0 1-06). 





Ten t chfrc, cá nhân 0) 
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MuO1b 
CONG HOA XA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 

Bc Ip -  Tir do -  Hnh phüc 

   

So: 
 
(2) (3), ngày  tháng .... näm ...... 

VAN BAN BE NGHI 
Up Ji Giy chfrng nhn dñ diu kin (4) hóa cht 

san xuât, kinh doanh có diêu kin trong trong linh vtrc cong nghip 

KInh giri: S& Cong Thucing. 

Ten t chircicá nhâw (1) 

Dia chi tru s0 chInh: Din thoai:  Fax:  
Dja chi san xuât, kinh doanh Din thoi: .Fax: 
Loai hInh: San xuât El Kinh doanh U 
Gi.y ch(rng nhn clang k9 doành nghip/h kinh doanh so do  
cap ngày tháng näm  
Dê nghj Si Cong Thucing xem xét cap lai Giây chirng nhn thi diêu kin (4) 

boa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh virc cong nghip so (5) 

ngày.....tháng näm...., giãi trinh 1" do dê nghi. cap 1ii (6) 

xin cam doan thc hin dung các quy djnh ti Luat Hóa chat, Nghj djnh s 
1 13/2017/ND-CP ngày 09 tháng 10 nàm 2017 cia ChInh phü quy dnh chi tiêt và 
huo'ng dan thi hành mt so diêu cüa Lust hóa chat, nêu vi phm  xin hoàn 
toàn chju trách nhim truàc pháp 1ut. 

gi'ri kern theo gui kern theo ho sci lien quan, bao gôm: (7) 

BAT DIN TO CH1C/CA NHAN 
(Kj ten và dóng dá'u) 

Ghichá: 
(1): Ten to chüc, cá nhân däng k cap Iai Giây churng nh.n di) diêu kiin san xuât, kinh doanh hóa chit; 
(2): K hiu van bàn cüa to chirc, cá nhàn dang k Iai cap giây ching nhn; 
(3): Ten tinh, thành phô trrc thuc trung i.rang, noi to chcrc, cá nhân dang k cap lai Giây ch(rng nhân 
dóng trit s0 chInh; 
(4): Ghi rO "san xut" ho.c "kinh doanh" ho.c "sànxuât, kinh doanh"; 
(5): S hiu Giy chirng nhn do S0 Cong Thixong cap ma tO chcrc, cá nhân de nghj cap lai; 
(6): Thông tin giai trinh do nghj cap lai, bao gôm các thông tin si'ra dOi (neu co); 
(7): TOn các giây t0 kern theo hO soS. 
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21. Quy trInh: Cp Gi*y'cbfrng nhn âü diii kin kinli doanh hóa cht san xut, 
kinh doành có diu kin trong linh virc cong nghip-(QT.21-11.2O2O) 

Miic dIch: 
Quy trInh nay Quy djnh trinh tir, thu tiic cp Giy chirng nhn dü diu kinh doanh 
hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong linh virc cong nghip trên dja 
bàn thành phô Ha Ni. 

2 

Phim vi: 

2.1. Cáo t chirc, cá nhan (sau dày gçñ là dan vj) trên dja bàn Ha Ni Co lien quan 
tâi hot dng kinh doanh boa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh 
vrc cong nghip. 
2.2. S& Cong Thuo'ng Ha Ni cp rnri giy chiing nhn dU diu kin hóa kinh 
doanh cO diêu kiin trong limb virc cong nghip cho các dan v kinh doanh hóa 
chat trên dia bàn Ha NOi. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co!s&phápI 

1. Lust Hóa chit ngày 21/11/2007; 

2.Nghi djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/20 17 cña ChInh phü quy djnh chi 
tiêt và hrnrng dan thi hành mt so diêu cña 1ut hóa chat; 

3. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cfia ChInh phü süa dii, b sung 
mt so diêu cüa cáo Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tii kinh doanh thuc 
linh virc qun 1 nhà rnr6c cña B Cong Thirang; 

4. Thông tix s 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/20 17 cüa B Cong Thuangquy djnh 
ci the va huOng d.n thi hành mOt so diêu cUa Lut Hóa chat; 

5. Thông tir s 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 cüa BO Tài chInh quy dnh 
rni'rc thu, che dO thu, np và quân 1 sir diing phi trong hot dOng hóa chit; 

6. Quyk djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thânh ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh miic thu ti1c hành chInh, thu tic hành chInh bj bài 
hO linh vçrc Cong Thuang thuOc thârn quyên giãi quyêt cüa s Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn h so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Van bàn d ngh cp Giy chirng nhn dü diu kin 
kinia doanh hOa chat san xuât, kinh doanh CO diêu kiin 
trong linh vrc cOng nghip theo mâu quy djnh tai khoãn 
7 Diêu 10 Nghj djnh 113/2017/ND-CP (Mâu Ola Phii liic 
01 ban hành kern theo Thông tix 32/2017/TT-BCT); 

x 

2. Bàn sao Giy chüng nhn dáng k doanh nghip hoc 
Giây chi'rng nhin dàng k hçp tác x hoc Giây chirng 
nhn däng k hO kinh doanh; 

x 

3. Bàn kê khai v ti'rng dja dim kinh doanh; x 

4. Bàn sao Quyt djnh phê duyt hoc Xác nhn cáo tài 
1iu lien quan den bào v rnôi trung theo quy djnh cüa 
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pháp 1ut dixçic ca quan quail 1 nhà niràc Co thâm quyên 
ban hành; 

5. Bàn sao Gi.y chrng nhn thm duyt thit k v 
phàng cháy, chfra cháy và vn bàn chap thuan nghim 
thu h thông phông cháy, chila chãy cüa ca quan cO thâm 
quyên dôi vài tirng kho chüa boa chat thuOc dôi tuçTng 
phài thâm duyt thiêt kê ye phOng cháy và chüa cháy; 

x 

6. Biên bàn kim tra an toàn v phOng cháy và chfra cháy 
hoc van bàn hoc van bàn cüa cci quan cO thâm quyên 
chi'rng minh darn bào dü diêu kin an toàn ye phông cháy 
và chUa cháy doi vâi tirng kho chi.'ra hOa chat không 
thuOc dôi tt.rclng phãi thâm duyt thiêt kê ye phông cháy 
và chfia cháy; 

7. Bàn ye thng th h thng mt bng cüa tüng dja dim 
kinh doanh, ni dung bàn ye phài dam bão các thông tin 
ye v trI kho chira, khu vrc chira hóa chat, din tIch và 
dung vào khu vrc kho hóa chat; Bàn sao giây t chüng 
minh quyên sr di.ing dôi vâi thi'ra dâtxây drng kho ch(ra 
hoc Hqp dông thuê kho dôi v6i truOng hçip thuê kho km 
trU ho.c Hçip dông hay thôa thuan mua ban hóa chat 
trong trithng hcip sir dicing kho cüa to chirc, cá nhân mua 
hoäc bàn hOa ch.t; 

x x 

8. Bàn kê khai thit bj k' thut, trang bj phông h lao 
dng và an toân cUa trng dja diem kinh doanh hóa chat; 

9. Bàn sao bang trung c.p trà len v chuyên ngành hOa 
chat cüa ngixoi phi trãch ye an toàn hOa chat; 

10. Bàn sao h sa hun luyn an toàn hóa cht theo quy 
dinh tai khoãn 4 Diêu 34 cüa Nghi dnh 113/2017/ND-CP; 

11. Phiu an toàn hóa chit cüa các hóa chit nguy him 
trong cd s kinh doanh theo quy dnh. 

x x 

3.3 S lirqng h so' 

OlbO 

3.4 Thôi gian xfr 1 

12 ngày lam vic k tr ngày nhn dü hsd hçip 1. 

3.5 Noi tip nhn va trâ kt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua.- S Cong Thucmg; Dja chi: So 331 Cu Giy, 
qu.n Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhI/L phi 

PhI thm dinh cp mâi GCN dü diu kin kinh doanh hóa chat: 1.200.000/IAn 
thâm djnh. 

3.7 Quy trinh xfr 1 cong vic 
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3.7.1 Quy trinh cp Giy chfrng nhn: 

TT TrInh tir Trách nhim 
Thô'i 

. gian Biêu mu/Kêt qua 

B 1 

T chirc d nghj cp GCN dü 
diu kiên kinh doanh hóa chit 
san xut, kinh doanh có diu 
kin trong lTnh vire cong 
nghip (hoc tai  rnu 1 a ban 
hành kern theo thông tu s 
3 2/20 17/TT-BCT ngày 
28/12/2017 cüa Bi Cong 
Thixcrng). 

To chirc có 
nhu cu. 

Gi?y 
hành 
chInh 

- Van ban d ngh c.p 
giy cht'rng nh.n dñ 
diêu kin kinh doanh 
hóa cht. 

B2 

Np h so däng k d nghj 
cap GCN dñ diêu kiên kinh 
doanh hOa chit san xuât, kinh 
doanh có diu kin trong linh 
virc cong nghip 

T chirc nhu 
cau. 

Gi?i 
hành 
chInh 

Theo milc 5.2 

B3 

*Tjp nhân hè, So: 

- Chuyên viên tip nhan kirn 
tra du mite h so: 
+ Nu M so hop 1 (du m1ic 
h so dy dñ và kê khai day 
âü theo qui dnh): 1p và giao 
biên nhn ho so cho nguôi 
np h so theo qui djnh. 

+ Nu h so chua hop le thl 
Chuyën viên tip rihn ho so 
se huàng dn lai  thu tic h so 
theo quy djnh. 
* Thu phi thm djnh cp giy 
chirng nh.n dü diêu kin san 
xut, kinh doanh hOa chit cüa 
doanh nghip. 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhn và Trã 

kêt qua 

Gir 
hành 
chinli 

- Danh muc h so 
- Phiêu tip ni4n  va 
hçn trà ho so hành 
chInh. 

B4 
Chuyn h so cho phông 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhan và Trã 

ktquá 

01 ngày - Phiu giao nhn h 
so hãnh chInh. 

B5 

Thrndtnhhoso: 
* Tru?xng hop h so không 
hop 1: 
- Thông báo, yêu cu b sung 
h so tói Co s& trong vOng 
không qua 03 ngày lam vic 
k tir ngày tip nhn h so. 

Chuyên viên 
phOng chuyên 

mon 
04 ngãy 

- Cong van b sung 
h so. 
- Cong van thm djnh 
kho lint giü hóa chit. 
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(Thô'i gian ch, bd sung h sd 

khong tmnh trong th&i gian 
tha2m dfnh h so'). Trong thôi 
gian thông báo bô sung h sa, 
doanh nghip không thirc hin 
b sung sa, Sâ Cong 
thuang Ha NOi  tiên hành lam 
thu tiic tr ch6i cp Giy 
chirng nhn dü diu kiin và 
nêurO1do. 

- Tnxmg hcrp th chCrc, cá nhân 
kinh doanh boa chit cO kho 
chCra ti 1ja bàn khác, Si 
Cong thuang ban hành cong 
van g1ri dja phrnmg no'i có 
kho luu giü (kern ban sao h 
so' d nghj ca'p Giá'y chz'ng 
nhan cia doanh nghip d 
nghj) trong vOng không qua 
05 ngày k tCr ngày tip nh.n 
h so' (Th&i gian chô' tie' khi Sà 
Cóizg thwcmg Ha N5i ban 
hành van ban d nghj tMrn 
dinh kho chza hóa ch& tgi 
dja phurmg khác din khi nh2n 
dircrc van ban trá lô'i chInh 
tlth'c cia So' cong thzwng dfa 
phu'o'ng ncfi cO kho chi'a 
doanh nghip kê khai trong ha 
so' d nghj SO' COng thito'ng 
Ha N5i khóng tInh trong thO'i 
gian tMm djnh hd so'). 

- Truô'ng hçp, h so' dáp irng yêu 
cu thre hiên bux5'c tMp theo. 

Thm dinh thixc t tai co' s 
(chi áp dyng dO'i vO'i ncri san 
xuá't, lu'u gii hOa cMt cia 
doanh nghip trên dja bàn Ha 
N(51) khi h so' dáp i'rng 
câu theo quy dih 

- Biên bàn th.m djnh 
kho dü diu kin liru 
giü hóa chit. 
- Báo cáo kt qua 

B6 - Tning hçp kt qua thm 04 ngày thm djnh. 

djnh "dat" thirc hin bithc tip lam ViC - Thông báo tir chi 
theo, 
- Tnthng hqp "không dat"  cO 

Phong QLCN cp và hoàn trã h so' 
dê nghj cp GCN 

thông báo tt'r chi cp GCN Ca sc kdnh DDK kinh doanh hóa 

hóa cht và hoàn trâ hi so' 
theo quy dinh 

doanhhOa 
cht 

chit. 
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B7 

- Dir thão gi.y chrng nhn 
hoc thông bão tir chôi cp Va 
hoàn trã ho so trInh lãnh do 
phông kim tra. 

Chuyên viên 
phOng chuyên 

mon 
01 ngày 

-. Giy ching nhn dü 
diu kin kinh doanh 
hOa chit. 
- Thông báo tr chi 
cp và trà h so 
nghj cp GCN DDK 
kinh doanh hOa chit. 

B8 

Kirn tra ni dung dê xuât cüa 
chuyên viên: 

- Nu dng : k nháy van 
bàn, trinh Lânh d.o Si xem 
xét. 
- Nu không dng : Quay lii 
buc 5 

Lanhdao 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giy chrng nhn dü 
diu kin kinh doanh 
hóacht. 

- Thông báo tir ch,i 
cp và trá h so 
nghj cp GCN DDK 
kinh doanh hóa chit. 

B9 

Giám dc, Phó Giám dOG S 
phii tráeh phê duyt cp Giy 
chi'rngnhn hoc thông báo 
chôi cap và trá h so d ngh 
cp GCN DEK kinh doanh 
hóa chit cüa doanh nghip. 

Phó Giárn 
dc S Cong 

Thi.rong 
0,5 ngày 

- GCN dü diu kiên 
kinh doanh hóa chit. 

- Thông báo trâ h so 
cp GCN DDK kinh 
doanh hóa cht. 

B1O 

- B phn van thi.r tip nhn 
Gi.y chi:rng nhn, dOng du. 
- B phn tip then  h so Va 
trà kêt qua cp nht vào S 
theo dOi KQ xi'r 1 cong vic. 

Chuyên vie 
B) phn Tiêp 
nliân và Trã 

kêt qua 

0,5ngay 

- Phiu tip nhn h 
so hành chInh và trã 
ktquã. 
- So Dang k cp 
GCN DDK 

B 11 
Trà kt qua cho T chcrc/cá 
nhân 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhãn và Trà 

kt qua 

Gi 
hành 
chInh 

- Phiêu tiêp nhn h 
so hành chInh và trã 
kêt qua 

- Các bu'ác thrc hin, thai gian twong thg vol mói bithc và trInh ty cong vic có 
the' ducrc thay ddi cho phui hcip vOl co' cá'u to' chic và vic phdn cOng nhim vy cy 
the' cza S& Cong thwcrng Ha N5i (tuy nhiên tang th&i gian giái quye't TTHC tçii 
môi bithc khOng dwcrc vu'çft tó'ng thOl gian quy dinh); 
- Giá'y ching nhgn dwçic lam thành 03 ban: 02 ban lu'u tgi co' quan cd'p GiO'y 
cht'cng nhân, 01 ban gt'ci doanh nghip du'crc cO'p Git4y chzng nhn. 

4 Biu mu 

1. Van bàn d nghj cp Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh hóa chit san 
xu.t, kinh doanh có diêu kin trong lTnh vrc cong nghip theo mu quy djnh ti 
khoàn7 Diu 10Ngh djnh 113/2017/ND-CP (Mu 01aPhi1iic01 ban hành kern 
theo Thông ttr 32/2017/TT-BCT); 
2. Biu rnu theo dOi, giài quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
5e 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ciia B truO'ng, Chü nhim VAn phông 
ChInh phü (Mu s 0 1-06). 





Ten t ch(rc, cá nhân (1)  

137 

Mu Ola 
CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc 1p - Tu do - Hanh phüc 

   

      

So: 
 
(2) (3),  ngày  tháng .....nàm ...... 

VAN BAN BE NGHI 
Cp Giy chfrng nhn dii diu kin (4)  hOa cht 

san xuât, kinh doanh có diêu kin trong trong lTnh v1rc cong nghip 

KInh giii: S& Cong Thuang  

Ten t chiicicá nhân (1) 

Dia chi trii so' chInh: ., Diên thoai:  Fax:  
Dja chi san xuât, kinh doanh: Din thoai: .Fax:  
Loai hInh: San xu.t U Kinh doanh U 
Giây chüng nhn däng k doanh nghip/h kinh doanh so  do  
câpngày tháng näm  
Dê ngh So' Cong Thrnmg xem xét, cap Giây chiing nhn dii diêu kin (4)  hOa 
chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh virc cong nghip, gôm: 

1. Hóa cht san xut: 

STT 
Ten 

thuang 

Thông tin hOa cMtltên thành phn (5)  

KhÔi 
hrçng(6) 

Dcynvi 
tfnh Ghi chii Ten boa 

hçc 
Mä1 

CAS 

Cong 
thiic hóa 

hçc 

Ham 
hicing 

1 
VD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 C3H60 30% 

100 Tn1nãm 
Toluen 

108-88- 
3 C7H8 20% 

2 

n 

2. Hóa cht kinh doanh: 

STT Ten 
thucing 

mai 

Thông tin hóa cht/tên thành phn (5) Khôi 
1lIç1flg 

Dan vj 
tInh 7  

Ghi chii 

Ten hóa 
hçc 

M 
CAS 

Cong 
thiic hóa 

hoc 

Ham 
luçmg 

1 YD: 
ABC 

Axeton 67-64-1 C3H60 30% 500 Tn/näm 

Toluen 108-88- 
3 

C7Hg 20% 

2 

n 
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 (1)  xin cam doan th?c hin dung các quy djnh t?i Lust hóa chit, Nghj djnh s 

113/2017/ND-CP ngày 09 tháng 10 näm 2017 cüaChInh phü quy djnh chi tiêt va 

hrâng dn thi hành mOt so diêu cüa Lut hóa chat, nêu vi phm  (1)  xin hoàn 
toàn chju trách nhim tnrâc pháp 1ut. 

(1)  gài kern theo ho su lien quan, bao gôm: 
(8) 

DAI DIN TO CHTC/CA NHAN 
ten và dóng dá'u) 

Ghichá: 
(1): Ten to chi'rc, cá nhãn dê nghj cap Giây ching nhn dfi du kin san xuât, kinh doanh hóa chat 
trong lTnh vrc cOng nghip; 
(2): M sO k hiu van bàn cüa to chi'rc, cá nhân; 
(3): TOn tinh, thành ph trrc thuc trung irang, noi to churc, cá nhân dng k trii s& chmnh; 
(4): Ghi rO "san xut" hoc "kinh doanh" hoc "san xuât, kinh doanh"; 
(5): Chi kO khai các thành phn là chit thuOc Danh miic hóa chat san xuât, kinh doanh có diu kiên 
trong linh virc cong nghip quy djnh tai  Phi hic I, Phii hic II ciia Nghj djnh so 113/2017/ND-CP ngày 
09 tháng 10 näm 2017 cüa Chinh ph quy djnh chi tiOt và hixàng dan thi hành mt sO diêu cüa Lust 
hóachât; 
(6): KO khai khOi hrcrng hóa chat san xuat, kinh doanh tOi da trong mt näm; 
(7): Doii vj do khOi hrcing trên dan vj th&i gian là mt nãm; 
(8): TOn các giây t kern theo. 
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22. Quy trinh: Cp diu chinh Giy chfrng nhn thi diu kin kinh doanh hóa 
chat san xuât, kinh doanh có diu kiên trong llnh virc công nghip (QT.-22-
11.2020) 

MiicdIch: 
Quy trmnh nay Quy dj.nh trinh tr, thu tic cp diu chinh Giây chCrng nhn du diu 
kin kinh doanh hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong llnh vrc cong 
nghip1rên dja bàn thành phô Ha NOi. 

2 

Phm vi: 

2.1. Các t chirc, cá than (sau day gçi là dan vj) trên dja bàn Ha Ni có lien quan 
tO'i hot dng kinh doanh hóa chat san xuât, kinh doanh Co diêu kin trong 11th 
virc cong nghip. 

2.2. S& Cong Thirnng Ha Ni cp diu chinh giây churng nhn dü diu kin kinh 
doanh hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong llnh virc cong nghip cho 
cáo dan v kinh doanh boa chat trên dja bàn HaNOi. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co' s& pháp I 

1. Lut Hóa chit ngày 21/11/2007; 

2. Nghj dnh s 113/20171ND-CP ngày 09/10/20 17 cüa ChInh phü quy dnh chi 
tiët và hi.ró'ng dn thi hành mt so diêu cüa 1ut hóa chat; 

3. Ngh dnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü si:ra di, b sing 
mOt so diêu cüa cáo Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuôc 
llnh virc quàn l nhà rnxâc cüa BO Cong Thuang; 

4. Thông tu s 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 cüa BO Cong Thuo'ng quy djnh 
cij the và hithng dn thi hânh mOt  so diêu cüa Lu.t Hóa chat; 

5. Thông tix s6 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 cüa BO Tài chInhquy djnh 
rn'Crc thu, chê dO thu, np và quãn l si'r diing phi trong hot dng hóa chat; 

6. Quyt cljnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thành ph 
Ha NOi  v vic cong b Danh miic thi tic hành chinh, thi.'i tiic hành chInh bi bi 
bó 11th vrc Cong Thuang thuQc thm quyên giãi quyêt cüa Si Cong Thuang, 
UBND cap huyn trên dja bàn thânh phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân h so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Van bàn d nghj diu chinh Giy chung nhn dü diu 
kin (Mu Ole Phii lic 01 cüa Thông tir 32/2017/TT- 
BCT); 

x 

2. Bàn chInh Gi.y chung nhn dü diu kin dä duç'c cp; 
giây tr, tài 1iu chüng minh vic dáp ung duçic diêu kin 
kinh doanh di vói cáo nOi  dung diêu chinh. 

x 

3.3 S Itrçng h so' 

OlbO 

3.4 Thô'igianxfrI 
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12 ngà.y lam vic k tir ngày nhn th'i h so hgp l. 

3.5 Noi tip nhnvà trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trá kt qua - s Cong Thuong; Da chi: S 331 C.0 Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhI/L phi 

PhI thm djnh cp diu chinh GCN dü diu kiên kinh doanh hóa chit: 
600.000/Lan thâm djnh. 

3.7 Quy trinh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
Thôi 
. 

gian 
. 

Bieu mau/Ket qua 

B 1 

T chrc d nghj cp diu 
chinh GCN dü diêu kin kinh 
doanh hóa chat san xuât, kinh. 

, . . 
doanh co dieu kien trong lrnh 
vuc cong nghiep (hoac tal 

'. Mau 1 c ban hanh kern theo 
thông tu s 32/2017/TT-BCT 
ngay 28/12/20 17 cüa B Cong 
Thuong). 

To chuc/ca 
nhan co nhu 
cau. 

.. 
Gio 
hanh 
chinh 

- Van ban de nghi cap 
. 

dieu chinh giay chung 
nhan du dieu kien 
. 

kinh doanh hoa chat. 

B2 
Np h so dang k d nghj 
cap diêu chinh GcN dfi diêu 
kin kinh doanh hóa chat. 

T chirc/cá 
nhân có nhu 

câu. 

Gi?y 
hành 
chinh 

Theo muc 5.2 

B3 

* Tipnhnhso: 
- Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu muc ho so: 
+Nu h so hop 1 (du m1c 
ho so day dü và kê khai day 
dü theo qui dinh): lap và giao 
bien nhan ho so cho nguoi 
nOp h so theo qui dinh. 
+ Neu ho so civa hop 1 thi 
chuyen vien tiep nhan ho so 
sê hurng dn l?i  thu tiic ho so 
theo quy dnh. 

* Thu phi thm djnh cp diu 
chinh GCN dü diêu kiên kinh 
doanhhóachâtcüacosâ 

. 
Chuyen vien 

. 
B phn Tiep 
nhan va Tra 

kt qua 

.. 
Gio 
hành 
C in h' h 

x - Danh rniic ho so 

- Phiêu tiêp nhn ho 
so hành chInh và trã 
kt qua. 

B4 
Chuyên ho so cho phông 
chuyên mon. 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
nhan và Trâ 

kêt qua 

01 n y 
- Phiu giao nhn h 
so hành chInh. 

B5 Thm djnh h so: quy trinh và - Chuyên viên - 04 ngãy - Cong van b sung 
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- Cac bithc thc hin, thô'i gian tu'o'ng ing vó'i mOi bu'ác và trinh t cOng vic có 
the dwçic thay dôi cho phii hcip vO'i co cau tO chic và vic phdn cOng nhim vy cy 
the cza Si COng thuv'ng Ha N(5i (tuy nhiên tOng thai gian giái quyêt TTHC tgi 
mOi bwOc khOng dzrcrc vwcrt tOng thai gian quy djnh); 
- Gi4 chi-ng nhqn dwçrc lam thành 03 bán. 02 ban lu tgi co quan câ'p Giy 
ch&ng nhan,  01 ban gii doanh nghip du'cc cap Giáy ch&ng nhgn. 

4 Biu mu 

1. Van bàn d nghj diu chinh Gi.y chüng nhn diü diu kiin  (Mu 01 c Phi 1ic 
01 cña Thông tix 32/2017/TT-BCT); 

2. Biu miu theo dOi, giãi quyt thU tic hãnh chinh ban hành kern theo Thông tix 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cUa B trixâng, ChU nhirn Van phOng 
ChInh phU (Mâu so 0 1-06). 
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nOi dung thrc hin nh's B5 
cia quy trInh cap mOi. 

phông chuyên 
mon 

ho so. 
- Cong van thm djnh 
kho lu'u giü hóa chit. 

B6 

Thin djnh th?c t ti co si: 
quy trInh và ni dung thirc 
hin nhis B6 cüa quy trmnh cap 
mói. 

PhOng QLCN 

Co si kinh 
doanh hóa 

chat 

04 ngày 
lam viêc 

- Biên bàn thm dnh 
diu kiên kho chira 
hóa chit 
- Báo cáo kt qua 
thm dinh (nu Ca). 

- Thông báo tr chôi 
và hoàn trà h so cap 
GCN dü diu kin 
kinh doanh hóa chat. 

B7 

- Dir thâo giy chirng nhn 
hoc thông báo tr ch6i cap và 
hoân trã ho so trInh länh do 
phOng kim Ira. 

Chuyên viên 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- GiAy churng nhn dU 
diu kin kinh doanh 
hóa chat. 

- Thông báo tr chi 
cp và hoân trà h so 
cap GCN kinh doanh 
hóa chAt. 

B8 

Kiin tra ni dung áê xuât cña 
chuyên viên: 

- Nu dng : k nháy van 
bàn, trInh L.nh do S& xem 
xét. 
- Nu không dng : Quay li 
buàc 5 

Lanh do 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giay chüng nhn dü 
diêu kiin kinh doanh 
hóa chAt. 
- Thông báo tCr chi 
cAp và hoàn trã so 
cap GCN dü diëu kin 
kinh doanh hóa chAt. 

B9 

Phó Giám dc Sâ phii trách 
phê duyt cAp Giây chng 
nh.n hoc thông báo trà h so 
cAp GCN hóa chat. 

Phó Giam 
ctc Sâ Cong 

Thixong 
0,5 ngày 

- Giây chirng nhn dñ 
diu kiên kinh doanh 
hóa chAt. 
- Thông báo tir chi 
cAp và hoan trã h so 
cap GCN kinh doanh 
hóa chAt. 

BIO 

- B phn van thu tip nhn 
GiAy cháng nhn, dóng dAu 
- B phan tip nhân h so và 
trà két qua c nht vao So 
theo dOi kt qua xi'r 1 cong 
ViêC. 

Chuyên viên 
BQ phn Tiep 
nEon và Trâ 

kt qua 

0,5 ngày 

- Phiêu tiêp nh.n và 
hçn trá h so hành 
chInh 
- s Dang k cAp 
GCN 

B 11 
Trà kt qua cho T chirc/cá 
nhân 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nhn và Trá 

kt qua 

Gi?y 
hành 
chfnh 

- Phiu tip nhan và 
hçn trà h so hành 
chInh 
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Mu 0lc 
CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc 1p - Tir do - Hnh phác 

   

S& (2) (3d),  ngày  tháng .... nám ...... 

VAN BAN BE NGH 
Cp diu chinh Giy chfrng nhn dü diu kin (4) hóa cht san xut, kinh 

doanh có diêu kin trong trong Iinh vyc cong nghip 

KInh gCri: Sâ Cong Thi.xang 

Ten t chirc/cá nhân    (1) 
Dja chi tri1 si chInh ti: 

   

,Dinthoai:  Fax: 

   

Dja chi san xuât, kinh doanir 

 

Din thoai: . Fax  
LI Kinh doanh U 

 

Loai hInh: San xu.t 
Giy chirng nhn ding k doanh nghipu1i kinh doanh s  do  
cap ngày tháng näm .. 
D nghi. S Cong Thixong xem xét cap diêu chinh Giây chüng nhn dñ diu kiên . . . .(4) 
hóa chit san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh vrc cong nghip so........(5) 
ngày.... tháng. . . .nãm , thông tin dê nghj cap diêu chinh bao g0m .(6) 
Giãi trmnh 1" do dé nghj cap diêu chinh:  (7) 

 .(1) xin cam doan thirc hin dung cãc quy djnh tai  Lut hóa chit, Nghj dinh s 
113/20171ND-CP ngày 09 tháng 10 nãm 2017 cüa ChInh phii quy djnh chi tit và 
hixong dn thi hành mt so diêu cüa Lu.t hOa chat, nêu vi phm .. . (1) xin hoàn 
toàn chu trách nhim trixâc pháp 1ut. 

(1) gl'ri kern theo güi kern theo ho so' lien quan, bao gôm (8) 

BAT DIIN TO CH/CA NHAN 
(I3 ten và dóng dá'u) 

Ghi chá: 
(1): Ten to chic, cá nhân dang k cap diêu chinh Giây chüng nhn di diêu kiin san xuât, kinh doanh 
hóa chat; 
(2): Ma so k hi vAn ban cüa to chIrc, cá nhân dang k cap diêu chinh Giây chrng nhn dü diu kin 
san xut, kinh doanh hóa chat; 
(3): Ten tinh, thành phô trirc thuc trung iiang, nai to chác, cá nhân dAng k cp diu chinh Giy. 
chi.'rng nhan dóng trii s& chInh; 
(4): Ghi rö "san xuât" hoc "kinh doanh" hoc "san xuât, kinh doanh"; 
(5): S6 hiu Giây ch(rng nhn do SO Cong Thuong cap ma to chir; cá nhâri dê nghj cap diu chinh; 
(6): Thông tin dê nghj cap diéu chinh bao gôrn thông tin tnxóc khi diêu chinh và thông tin dê nghi diêu chinh; 
(7): Thông tin giãi ttinh rO 1' do dê nghj cap diêu chinh Giây chirng nhn; 
(8): Ten các giây t kern theo ho so'. 
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23. Quy trinh: Cp lai Giy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hóa chat san 
xuât, kinh doanh cO diêu kin trong linh virc Ong nghip (QT.3-11.2O2O) 

MklcdIch: 
Quy trInh nay Quy djnh trInh tir, thu tiic cp lai  Giy chüng nhn dñ diu kin 
kinh doanh hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh vrc cong nghip 
trên da bàn thành phô Ha Ni. 

2 

Phm. vi: 

2.1. Các th chire, Ca nhân (sau day gi là dn vD trên dja ban Ha NOi  có lien quan 
tâi hoat dng kinh doarih hOa chat san xuât, kinh doanh diêu kin trong lTnh 
we cong nghip. 

2.2. S Cong ThuGng Ha Ni cp li giy ching nhn dA diu kin kinh doanh 
hOa chat san xuât, kinh doanh có diêU kin trong linh we Cong nghip cho các 
do'n vi kinh doanh hóa chat trên dja bàn Ha NOi. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Cor sr pháp I 

1. Lust Hóa chat ngày 21/11/2007; 

2.Nghj djnh s 113/2017/ND-CP ngày 09/10/20 17 ciia ChInh phii quy djnh chi 
tiêt và hixàng dn thi hành mt so diêu ciia lust hóa chat; 

3. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cUa ChInh phii siia di, b sung 
mt so diêu ciia các Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuôc 
linh vi.rc quàn l nhà rnrâc ciia BO Cong Thung; 

4. Thông tu sé, 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 ciia B Cong Thucing quy di,nh 
cii the va hir6ng dn thi hành rnt so diêu ciia Lut HOa chat; 

5. Thông tu s 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 ciia B Tài chInh quy djnh 
rnüc thu, chê do thu, np và quail 1' sr ding phi trong hoat dng hóa chat; 

6. Quyt.djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 ciia Chii tjch UBND thành ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh miic thii tiic hành chInh, thu tiic hành chinh bi bài 
bô linh we Cong Thng thuc thârn quyên giãi quyêt ciia Sâ Cong Thuo'ng, 
UBND cap huyn trên da bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân h so' Ban chInh Ban sao 

1. Van bàn d nghj cp li Giy chung nhn (Mu 01 b 
Phi 1ic 01 ban hành kern theo. Thông tu 32/2017/TT- 
BCT); 

I x 

2. B chinh Giy chung nhn d duçc cap trongtruO'ng 
hçp Giy chiTing nhn bj sai sot hoc có thay dôi ye thông 
tin ciia to chuc, cã nhàn; phân ban chInh cOn li có the 
nhn dng di.rçic ciia Giây chñng nhn trong truOng hqp 
Giây chüng nhn bj hix hOng. 

I 

i 
x 

3.3 So hrqng h so' 

01 b 

3.4 Th?ri gian xfr I 
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05 ngày lam vic k tr ngày nhn dU h so hçip 1 . Tru&ng hap t1r ch& cp phãi 
trã 1i bang van bàn và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua - Sâ Cong Thxang; Da chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhIJL phi 

PhI tMm dinh c.p lai, cp diu chinh GCN dü diu kiin kinh doanh hóa chit: 
600.000/Lan thâm dinh 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem Thô'i 
. gian 

. Bieu mau/Ket qua 

Bi 

T chCrc d nghj cp 1i GCN 
düdiêu kin kinh doanh hóa 
chat san xuât, kinh doanh có 
diêu kiin trong lTnh vrc cong 
nghip theo BM-QLCN — 15- 
01.2 (hoäc tai mu lb ban 
hânh kern theo thông tix sO 
32/2017/TT-BCT ngày 
28/12/2017 Ciia B Cong 
Thixcing). 

To chirc có 
nhu câu. 

Gi 
hh 
C 1 h'nh 

- Van bàn dê nghj cap 
I?i giây giây ching 
nhn dii diêu kiên 
kinh doanh hóa chat. 

B2 
Np h so däng k d nghj 
cp lai GCN dii diu kiên kinh 
doanh hoa Chat. 

, 
To chuc CO 
nhucau. 

Già' 
hành 
chinh 

Theo muc 5.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu miic ho so: 

- Nu h so hop l (du milc 
ho so day diiva kêkhai daY 
du theo qui drnh): lap va giao 
biên nhân h so cho ngu1i 
nôp h so theo qui dinh 
- Nêu ho so chira hop l thI 
Chuyên viên tiêp nh.n ho so 
se huóng dn 1i thu ti1C ho so 
theo quy djnh. 

Chuyênviên 
,. . . 

BQ phan Tiep 
flh9 va Tra 

ketqua 

.. 
Gio 
hah 
chInh 

-Danhmiichso 
- Phiêu tiêp nhn và 
hçn trã ho so hành 
ChInh 

B4 

• 
Chuyên ho so cho phOng 
chuyên mon. 

Chuyênviên 
B phn Tiêp 
nh.n và Trà 

kêtquã 

g y 
- Phiu giao nhn h 
so hnh chInh. 

B5 

Thm dinh h so: • . 
- Trung hop ho SO ichong 
hop phap, Can giaJ. trinh 
valhoac yêu càu b sung 

. 
Chuyen vien 

phông chuyên 
mon 

01 ngày 
- Thong bao bo sung 
h so. 
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them, thông báo bng van bàn 
cho ngui np h so trong 
vOng không qua 03 ngày k tr 
ngày tip nhn h so. 

- Tnxng hçp, h so dap ing yêu 
câu, thrc hin bithe tip theo. 

B6 Dr tháo giy chüng 
trInh lanh dao  phOng kim tra. 

Chuyên viên 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- Gi.y ehirng nhn dñ 
diu kiin kinh doanh 
hóa chat. (Cp 1i) 

B7 

Kim tra ni dung d xuât cüa 
chuyên viên: 

• - Nu dng : k nháy 
van bàn, trInh Länh d.o SÔ 
xem xét. 

- N&i không dng : 
Quay 1ibuâc 5. 

Länh do 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

- Giy chi'rng nhn dü 
diêu kin kinh doanh 
hóa chât.(Cp 1i) 

B8 
Phó Giárn dc Sr phi.i trách 
phê duyt cp Giây chüng 
nhan 

Phó Giárn 
dc Sâ Cong 

Thuong 
0,5 ngày 

- Giy chirng nhn dü 
diêu kin kinh doanh 
hóa chât.(Cp 1i) 

B9 

- B phn van thu tip nhn 
GiAy chirng nhn, dong du 

- B phn tip nhân h so và 
trã kêt qua cp nht vào S 
theo dOi kt qua xcr 1 cong 
vic. 

Chuyen V1fl 

B phn Tip 
nhn và Trã 

ktquã 

0,5 ngày 

- Phiêu tiêp nhn va 

hçn trã h so hành 
chInh 

- S Dàng k) cap 

GCN 

B1O 
Trã kt qua cho T chirc/cá 
nhãn 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nh.nvàTrâ 

kt qua 

Gi 
hành 
chinh 

- Phiêu tiêp nhn va 

hen trà h so hành 
chinh 

- Các bwác thyc hin, thai gian tvcong z'ng vái mi bzthc và trInh t.c céng vic có 
th ducrc thay di cho phi' hcip v6i cci cá'u t chic và vic phân cong nhim vy cy 
th cia So' Cong thu'ctng Ha Nt5i (tuy nhiên tang th&i gian giái quyEt TTHC tçii 
mi bzthc khOng dwQ'c vwcit tang th&i gian quy djnh); 

- Giá'y ching nhgn du'qc lam thành 03 ban: 02 ban luii tgi ci quan cá'p Gi4 
ching nhn, 01 ban gzi doanh nghip duçrc c4D  Giá'y chzg nhdn. 

4 Biumu 

1. Van bàn d ngh cp 1i Giy chirng nhn (Mu 01 b Phi içtc 01 ban hành kern 
theo Thông tu 32/2017/TT-BCT); 

2. Biu rniu theo döi, giãi quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
s6 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truâng, Chü nhim- Van phOng 
ChInh phü (Mu s 01-06). 
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Mu 0lb 
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bôc 1p - Tir do - Htnh phñc 

   

So: 
 
(2) (3),  ngày  tháng .... nám ...... 

VAN BÀN BE NGHT 
Cp 1i Giy chfrng nhn âü diu kiin (4)  hóa cht 

san xuât, kinh doanh có diêu kin trong trong linh vlic cong nghip 

KInh gi: Sâ Cong Thucing 

Ten t chirc/cá nhthr (1) 

fia chi tru sâ chInh: Diên thoi:  Fax:  
Eja chi san xuât, kinh doanir Din thoi: .Fax: 
Loi hInh: Sn xuât Eli Kinhdoanh LI 
Giây chrng nhn däng k doanh nghip/h kinh doanh so do  
cap ngay tháng närn . 
Dê nghj Sti Cong Thuang xemxét cap 1ii Giây chüng nh.n dñ diêu kin (4) 

hóa chat san xuât, kinh doanh có diêu kin trong lTnh v1rc cong nghip so (5) 

ngày.....tháng näm...., giãi trInh 1 do dê nghj cap lai (6) 

xin cam doan thc hin dung các quy djnh ti Luat HOa chat, Nghj dinh s 
113/2017/ND-CP ngày 09 tháng 10 närn 2017 cüa ChInh phü quy djnh chi tit va 
huàng dan thi hành mOt so diêu cüa Lust  hóa chat , nêu vi phrn . ." xin hoãn 
toàn chju trách nhim trixâc pháp 1ut. 

giri kern theo gi'ri kern theo h so' lien quan, bao gm: 
 
(7) 

BALI DIN TO CH1C/CA NHAN 
(R ten và dóng dâ'u) 

Glzichá: 
(1): TOn to chi'rc, cá nhân dang k' cap Ii Giy chng nhn dü diêu kin san xuât, kinh doanh hóa cht; 
(2): K' hiu van bàn cüa to chic, Ca nhân däng k' Iai cap giây chcrng nhn; 
(3): TOn tinh, thánh phô trrc thuc trung trong, ni to chrc, Ca nhàn dàng k cap 1i Giây chirng nhan 
dong tri s& chinh; 
(4): Ghi rö "san xuf' ho.c "kinh doanh" ho.c "san xuât, kinh doanh"; 
(5): S 13iu Gi.y chIrng nhn do S Cong Thxo'ng cp ma t chrc, cá nhân dê nghj cap Iai; 
(6): Thông tin giái trInh dO nghj cap 1i, bao gOm các thông tin süa dôi (neu có); 
(7): TOn các giây th kern theo ho so. 
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24. Quy trInh: Cp Giy chfrng nhãn dü diu kin thuo'ng nhân kinh doanh mua 
ban LPG (QT.24-11.2020) 

MucdIch: 

Quy djnh trinh tr và each thirc th.m djnh cp rnói Gi.y chi'rng nhn dü diêu kin 
thuang nhân kinh doanh rnua ban LPG. 

2 
Phm vi: 
Ap diing di vâi thiwng nhân dixqc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut. Các 
can b, cong chirc thuOc S& Cong Thuang Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp I 

1. Nghj djnh s 87/201 8/ND-CP ngày 15/6/2018 cUa ChInh phü v kinh doanh khI; 

2. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 efia ChInh phü sira di b sung 
mt so diêu các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu ti.r kinh doanh thuc quãn 
l nhà nixâc cUa B Cong Thrnmg; 

3. Thông tu s 168/2016/IT-BTC ngày 26/10/2016 ciia B trtx&ng BO Tài chInh quy 
djnh mc thu, chê d thu, np, quãn l và sir diing phi thâm djnh kinh doanh hang 
hoá, djch v,i hmn chê kinh doanh; hang hoá, djch vii kinh doanh có diu kiên thuôc 
lTnh vrc thuong mai  và 1 phi cap Giây phép thành 1p Sà Giao djch hang hOá; 

4. Quy& djnh s 1902/QE-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thânh ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh mc thu tic hành chinh, thu tic hành chInh bi bali 
bó ITnh vrc Cong Thi.rang thuOc thâm quyên giãi quyêt cUa Sâ Cong Thi.rcxng, 
UBND cap huyn trén dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân ho so Ban chInh Bàn sao 

1. Gi.y d nghj cp Giy chCmg nhan  dü diu kin 
thucmg nhân kinh doanh rnua ban LPG/LNG/CNG (Mâu 
so 03 ti Phii 1iic kern theo Nghj djnh 87/201 8/ND-CP); 

x 

2. Bàn sao Giy chung nhn dang k9 doanh nghip/hçrp 
tác xal!h kinh doanh; 

X 

3. Bàn sao Giy chiirng nhn k& qua kim djnh k thu.t 
an toân lao dng bôn ch'Cra; 

4. Tài lieu ehimg minh dáp 11ng các diu kiin  v phông 
cháyvàchtacháy; 

5. Di vOi thiwng nhân kinh doanh rnua bàn LPG chi có 
chai LPGhoc thuê chai LPG ngoài các giây t quy djnh 
tai khoãn 2 fieu 38 Nghj djnh so 87/2017/ND-CP phãi 
bô sung các giây t? sau: 

a) Ban sao Giy chung nhn ki&n djnh chai LPG cOn 
hiu lirc; 

b) Bàn sao Giy chüng nhn hçp quy di vâi chai LPG. 

6. D& vOi thucing nhân kinh doanh rnua ban khj qua 
duting ông ngoài các giây t quy djnh ti khoãn 2, 3, 4 
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Diu 38 Nghj djnh s 87/ND-CF phâi b sung tài 1iu 
chfrng minh Co tram cap khI dáp Irn các quy djnh ye an 
toàn theo quy djnh tai  Nghj dnh 87/201 7IND-CP và 
pháp 1ut cO lien quail. 

3.3 S hnyng h s 

01b 

3.4 Thb'igianxfrI 

15 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sa hcrp l 

3.5 Noi tip nhn và trä kt qua 

BO phn Tip nhn và Trã kt qua - Sâ Cong Thucing; Dja chi: S 331 Cu Giy, 
qun Câu Giây, Ha Ni. 

3.6 PhI/L phi 

Phi thm dlnh  dia dim kinh doanh: 
- D& vth doanh nghip, të chirc: I .200.000d/1n th.m djnh; 

- Di vái h kinh dbanh: 400.000t/lân thm djnh. 

3.7 Quy trinh xfr iç cong vic 

TT Trinh tif Trach nhiem 
Thôi 

. gian Bien mau/Ket qua 

B 1 

Thrnmg nhân d nghj cp 
Giây chirng nhn dü diêu kin 
thucrng nhân kinh doanh mua 
ban LPG den Sa Cong 
Thuong nhan mau dan de 

. .. . nghi cap Giay chirng nhan, 
dien day du cac thong tin theo 
mu. (Co the tãi mu don tir 
cong thông tin din tir c'cia SO' 
Cong Thuang). 

Doanh nghiep 
co nhu cau 

.. 
Gici 
hanh 
chinh 

. 
Giay de nghi cap 

. 
Giay chung nhan du 
dieu kien thucmg 
nhan kmh doanh mua 

an b' kh' 

B2 

Np h so dàng k3 d nghj 
cap giãy chrng nhân dü diêu 

.,. .. kien thuong nhan kinh doanh 
mua ban LPG 

Doanh nghiêp 
co nhu cau 

GiO' 
hanh 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyén viên tMp nhn kim 
tra dâu muc ho so: 

- Nu h so hçip l (du mi1c 
h so dy dü và kê khai dy 
dñ theo quy dnh): nhp thông 
tin vào so theo dOi ho so; lap 
Giytip nhân h so và hen 
trã kêt qua cho ngi.rO'i np ho 
so theo quy djnh. 
- Nu h so chua hçip l thI 

Chuyên viên 
BQ phan Tiep 
nhn Va Tra 

kêtquã 

GiO' 
hành 
chInh 

PhMu tip nhan h so 
Va hn trã k& qua 
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Chuyên viên tip nhan h sc' 
së huàng dn Va 1p phiêu 
huàng dn hoàn thin ho sci 
giao 1?i  cho ngui np h so'. 

Phiu htràng dn 
hoàn thiên h so' 

B4 

Lp phiu kim soát qua trInh 
giài quyt h so' và bàn giao 
ho so', phik kim soát qua 
trinh giài quyt h so' cho 
phông chuyên mon. 

Chuyên viên 
BO phan Tip 
nhân và Trà 

it qua 01 ngày 
Phiêu kiêm soát qua 
trinh giài quyt ho so' 
HC 

B5 

Giài quyt h so': 
- Tnx?mg hçrp h so' d.y dü 
hçxp 1 theo quy djnh thm 
dinh thuc th dja dim kinh 
doanh d thirc hin cp GCN. 
- Trithng hçp chiia âü h so' 
hcip 1, trong vông 03 ngày 
lam vic k tir ngày tip nhn 
h so', cóvänbãntràhôso'và 
yêu cu b sung h so' con 
thiu theo quy djnh. 

Chuyên 
phông chuyên 

mon 
03 ngày 

Thông bão trã và b 
sung ho so' 

T? trInh lãnh dao Sr 

B6 

Trmmg hcip h so' d dU dieU 
kin giãi quyt, Thm dnh 
thuc t diêu kiên kinh doanh 
cüa thuo'ng nhân 

Chuyên 
phông chuyên 

mon 

04 ngày 

Biên bàn thm djnh 
diu kiên 

trInh Lanh dao  S 

- TrixOng hç'p khi thm djnh 
thixcmg nhân dü diu kin cp 
GCN: 

Chi.mg nhn DDKKD 
thuo'ng nhân kinh 
doanh mua bàn LPG. 

Thông báo trà h so' 
và huâng dn doanh 
nghip 

B7 

Kim tra nOi  dung van bàn 
cüa chuyên viên: 
- Nu dng : k nháy van 
bàn, trInh Lãnh do Sâ xem 
xét. 
- Hoc yêu cu nhânviên thij 
1 chInh si'ra nOi  dung van 
bàn. 

Lành dao 
phOng chuyên 

.. mon 

03 ngày 

Th trInh Lãnh do S& 

Chirng nhn DDKKD 
thuo'ng nhân kinh 
doanh mua ban LPG. 
Thông báo trà h so' 
và huo'ng din doanh 
nghip 

B8 Lanh do Sc phê duyt 
Lanh do Sâ 
Cong Thuo'ng 

03 ngày 
-Th trInh LAnh dao  Si 

Chirng nhn DEKKD 
thuo'ng nhân kinh 
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doanh mua ban LPG. 
Thông báo trá h so 
và hi.ràng dan doanh 
nghip 

B9 

L.y s du van thur chuyn BO 
phn Tiêp nhn và Trà két qua 
tiêp nhn Giây chi'rng nhn dü 
diêu kin hoc Thông báo ye 
vic b sung ho so hoc 
Thông báo trã ho so và huo'ng 
dan doanh nghip. 

Chuyên viên 
Phông QLTM 
và B phn 

Tiêp flhfl V 
Trã kêt qua 

01 ngày 

Chirng nhn DDKKD 
thuong nhân kinh 
doanh mua ban LPG. 
Thông bão trã h so 
va huàng dn doanh 
nghip 

B1O Trã kt qua cho thucing niian 

Chuyen vien 
Bc phn Tiep 
nhanvaTra 

it qua 

.. 
Gio 
hành 
chinh 

ChIrng nhân DDKKD 
thircing nhan kinh 
doanh mua ban LPG. 

Thông báo trã ho so 
va hi.râng dn doanh 
nghip 

B 11 

ThngkêvàtheodOi 

Chuyên viên Sâ Cong 
Thucmg CO trách nhim thng 
kê các TTHC th'irc hiên tai 
don vi vào S theo döi cap 
phép 

Chuyên vien 
Phông QLTM 

s theo dOi c he p 

4 Biu mu 

1. Giy d nghj cp Giy churng nhn dü diêu kiin  thuo'ng nhân kinh doanh mua ban 
LPG/LNG/CNG (Miu so 03 ti Phi 1ic kern theo Ng djnh 87/201 8/ND-.CP); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tix 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B tru&ng, Chu nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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Mus03 
CONG HOA xA HOT  CHIJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - H?nh phñc 

GL&Y BE NGH! 
CAP GIAY CHUNG. NHJN BU DIEU KIN 

THU JNG NHAN KJNH DOANH MUA BAN LPG/LNG/CNG 

KInh gl'ri: S& Cong Thiiong. 

Ten thircing nhãn:  
Ten giao dch dôi ngoi:  
Da chi tru s0 chInh:  
Din 
thoi: Fax:  
Giây ch(mg nhn däng k doanh nghip so: .do  
cp ngày.... tháng.... näm ..... 
M.sôthuê:  
Dê nghj S Cong Thuong xem xét, cap Giây ching nhn dü diêu kin thuang nhãn 
kinh doanh mua ban LPG/LNG/CNG theo quy djnh ti Nghi. djnh so . . ./201 8/ND-CP 
ngày ... tháng ... näm 2018 cüa Chinh phü ye kinh doanh khi. 
Chñng tôi xin cam kêt thirc hin dung các quy djnh tai  Nghj djnh so . . ./20 1 8/ND-CP 
ngày ... tháng ... näm 2018 cita ChInh phñ ye kinh doanh khI, các van ban pháp 1ut 
khác có lien quan vâ. xin hoàn toân chju trách nhim truâc pháp luat.!. 

ngày.... tháng. . . nàm... 
Noinhn: BAT DI1N THYNG NHAN 
- Nhi.r trên; (Kj, ghi rö hQ ten và dóng dá'u) 
- Liru: 

4/ 
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25. Quy trInh: Cap Giy chfrng nhn dü diêu kin tthxo'ng nhân kinh doanh mua 
ban LNG (QT.25-11.2020) 

Miic dIch: 
Quy djnh trInh tir Va each thrc thm djnh cp rnâi Giy d nghj cp 1i giy 
chi'rng nhn dñ diêu kin thuung nhân kinh doanh rnua ban LNG. 

2 
Phmvi: 
Ap di.ing di v6i thucing nhân duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp lu.t. Cáo 
can b, cong chi'rc thuc Sâ Cong Thuang Ha Ni. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' sir pháp 1 

1. Nghj djnh së 87/20181ND-CP ngày 15/6/20 18 cüa ChInh phil 

2. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cUa Chinh 
rnt so diêu cáo Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu ti.r 
1 nha nuó'c cila BO Cong Thuong; 

v kinh doanh khI; 

phü sfra di b sung 
kinh doanh thuôc quán 

B Tài chinh quy 
djnh kinh doanh hang 

có diêu kiên thuôc 
dch hang hoá; 

tjch UBND thành ph 
ti,ic hành chInh bi bãi 

cüa Sâ Cong Thuo'ng, 

3. Thông tu 5i 168/20161f1-BTC ngày 26/10/20 16 cüa B trix&ng 
dinli rnirc thu, chê d thu, np, quan 1 và sfr diing phi thâm 
hoá, djch vii hn chê kinh doanh; hang hoá, dch vi kinh doanh 
linh vyc th'txcmg mi và l phi cap Giây phép thành 1p  S& Giao 

4. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü 
Ha Ni ye vic cong bO Danh mic thu t1ic hành chinh, thu 
bO linh virc Cong Thuang thuc thâm quyên giâi quyêt 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phân h1 so' Ban chInh Ban sao 

1. Giy d nghj cp Giy ch'Crng nhn du diu kin 
thuung nhân kinh doanh mua bàn LPG/LNG/CNG (Mâu 
so 03 ti Phii lyc kern theo Nghj djnh 87/2018/ND-CP); 

x 

2. Bàn sao Giy chng nhn dang k doanh nghip/hcp 
tác xJh kinh doanh; 

X 

3. Bàn sao Gi.y chng nhn kt qua kim djnh k thu.t 
an toàn lao dng bOn chila; 

4. Tài 1iu chi'rng minh dáp ilng các diu kin v phông 
cháy và chiia cháy; 

5. Di vâi thixo'ng nhân kinh doanh rnua bàn khi qua 
diLthng ng ngoài các giây ti quy djnh tai  khoàn 2, 3, 4 
Diu 38 Nghj dnh s 87/ND-CP phãi bô sung tài 1iu 
chng minh có tr?m cap khI dáp ilng các quy djnh ye an 
toàn theo quy djnh ti Nghj djnh 87/2017/ND-CP va 
pháp lut có lien quan; 

6. Di vâi thuang nhân kinh doanh rnua ban LNG ngoài 
càc giy ti quy djnh tai  khoân 2, 3 Diêu 38 Nghj djnh sO 
87/2018/ND-CP phài bO sung tài lieu chng minh có 

x x 
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tram cp LNG dáp iing các quy djnh v an toàn theo quy 
djnh tai  Ch'trong IV Nghj djnh so 87/201 8/ND-CP hoc 
tram nap  LNG vào phuGng tin vn tái d &rc cap Giây 
chi'rng nhn dii can hiu Irc. 

3.3 S Irnyng h sr 

01 bt 

3.4 Thôi gian xii 1 

15 ngày lam vic k tr ngày nh.n dii h sci hçip l. 

3.5 No'i tip nhn Va trã kt qua 

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

3.6 PhIJL phi 

PhI thm dinh dia dim kinh doanh: 

- E& vói doanh nghip, th chiic: 1.200.000dJIn thm dnh; 

- D6i vâi ho kinh doanh: 400.000d/1n thm dinh. 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem Thôi . gian 
. 

Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Thi.wng nhân d nghj cp 
Giây chirng nhn dii diêu kin 
thucmg nhân kinh doaah mua 
ban LNG den Sci Cong 
Thirong nhan mau don de 

. .. . nghi cap Giay chixng nhan, 
then day du cac thong tin theo 
rnau. (Co the tãi rnâu don tr 
cong thông tin din tii ciia SO' 

Cong Thuong). 

Doanh nghiep 
co nhu cau 

.. Gi 
hanh 
chinh 

. 
thay de nghi cap 

. Giay chung nhan du 
. 

dieu kien thirong 
nhan kinh doanh mua 
ban LNG 

B2 

Np h so dãng k d nghj 
cap giây chiing nhn dii diêu 
kiên thircrng nhân kinh doanh 
mua ban LNG 

Doanh nghip 
có nhu câu 

Gi 
hnh 
chinh 

Theo muc 3 2 

B3 

Chuyên viên tip nhan kim 
tra dâu rniic ho so: 

- Nêu ho so hqp 1 (dâu miic 
h so dy dii va kê khai d.y 
dii theo quy djnh): nhâp thông 
tin vào so theo döi ho so; lap 
Giây tiêp nhân ho so và hen 
trã kêt qua cho ngu'O'i np ho 
so theo quy djnh. 
- Nêu h so chiia hçip l thI 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
nhãn và Trà 

kêt qua 

Gi 
hành 
hjh 

Phiu tip nhn h so 
và hn trá kt qua 

Phiu huO'ng dn 
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