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Chuyên viên tip nhn M sci 
se hixàng din và 1p phieu 
hiió'ng dan hoàn thin ho sa 
giaO Ii cho ngui np h sa. 

hoàn thin h sa 

B4 

Lp phiu kim soát qua trInh 
giài quyêt h sci và bàn giao 
h sa, phiu kim soát qua 
trmnh giãi quyt h sa cho 
phOng chuyên mon. 

Chuyên Vfl 

B phn Tip 
nhan và Trã 

iAt qua 

01 ngày 
Phiu kim soát qua 
truth giài quyt ho sa 
HC 

B5 

Giài quyt h sa: 

- Trithng hçip h sc dÀy dCi 
hcp 1 theo quy dnh thÀm 
djnh thrc th dja dim kinh 
doanh d thirc hin cp GCN. 

- Trung hcp chua iñ h s 
hcip 1, trong vOng 03 ngày 
lam vic k tcr ngày tiêp nhn 
h sci, có van bàn trã ho sa và 
yeu cÀu b sung h sa con 
thiu theo quy djnh. 

Chuyên viên 
phông chuyên 

mon 
03 ngày 

Thông báo trã va b 
sung ho scr 

Ti trInh lành dao 

B6 

Trithng hçip h SiY da dU dieU 
kin giãi quyt, ThÀm djnh 
thiic tê diu kiên kinh doanh 
c1ia thuung nhân 

Chuyên 
phOng chuyên 

mon 

04 ngày 

Biên bàn thÀm dinh 
diu kiin 

T?i trInh Länh dao Si 

- Tmng hcp khi thÀm djnh 
thuong nhân dii diu kin cap 
GCN: 

Chirng nh.n DDKKD 
thixo'ng rthân kinh 
doanh mua bàn LNG. 

Thông báo trã h sc 
và hu6ng dn doanh 
nghip 

• 

• 

B7 

• 

Kim tra ni dung van bàn 
cüa chuyên viên: 

- Nu dng : k nhay van 
bàn, trInh Lanh daO  Sa xem 
xét. 

- Hoc 'êu cÀu nhân viên thii 
1 chInh si:ra nOi  dung van 
bàn. 

Lãnh do 
phOng chuyên 

mon 

03 ngày 

T?i trInh Lanh dao S& 

Chi'mg nhn DDKKD 
thucing nhân kinh 
doanh mua bàn LNG. 

Thông báo trã h sc 
va hrn5ng dn doarth 
nghip 

B8 Länh do Siphê duyt 
Lnh dao Sà 
Cong Thucing 

03 ngày 

-T trInh Lãnh do Sâ 

Chirng nhn DDKKD 
thuong nhãn kinh 
doanh mua bàn LNG. 

Thông báo trà h sci 
và hrnng dn doanh 
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nghip 

B9 

Ly s du van thi.r chuyn B 
phn Tip nhn và Trã kêt qua 
tip nhn Giây chng nhn dü 
diéu kin hoc Thông báo v 
vic b sung h sci Thông báo 
trã h s và huàng dn doanh 
nghip. 

Chuyên viên 
Phông QLTM 

và BO phn 
Tip flhfl Va 
Trâ kt qua 

01 ngày 

Chirng nhn DDKKD 
thtrang than kinh 
doanh mua ban LNG. 

Thông báo trá h sci 
và huàng dn doanh 
nghip 

B 10 Trã kt qua cho thuang nhân 

Chuyên viên 
B phn Tip 
nh và Trã 

kt qua 

hành 
chinh 

Chiing nhn DDKKD 
thucmg than kinh 
doanh mua ban LNG. 
Thông báo trã h sa 
và hi.ràng dn doanh 
nghip 

B 11 

Thng kê và theo dOi 
Chuyên vién Sâ Cong 
Thucmg có trách nhim thông 
kê các TTHC thi.rc hiên tai 
dan vi vào S theo dOi cp 
phép 

Chuyên Vfl 
PhOng QLTM S theo döi cp phép 

4 Biu mu 

1. Giy d nghj cp Giy chüng nhn dü diêu kiin thuang nhân kinh doanh mua ban 
LPG!LNG/CNG (Mu so 03 ti Phu 1iic kern theo Nghi dJnh 87/2018/ND-CP); 
2. Biu mu theo dOi, giâi quyt thu tiic hành chfnh ban hành kern theo Thông tu 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa BO truOng, Chü nhirn Van phOng 
ChInh phñ (Mu s 0 1-06). 
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Mu s 03 
CONG HOA xA HQI ciiii NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

GL&YIENGH 
CAP GIY CHUNG NHN DU rnEu KIN 

TH1J€NG NHAN KINH DOANII MUA BÀN LPG/LNG/CNG 

KInh gài: S Cong Thucyng. 

Tn thuang nhân:  
Ten giao dch dôi ngoti:  
Da chi trii sO chinh:  
Diên 
thoai: Fax:  
Giây chüng nhn däng k doanh nghip so: do  
cap ngày.... tháng.... näm ..... 
Mäsôthuê:  
Be nghj S Cong Thuong xem xét, cap Giây ching nh.n âñ diêu kin thuang nhân 
kinh doarih mua ban LPG/LNGICNG theo quy dlnh tai Ngh dnh s6 . . ./201 8/ND-CP 
ngãy ... tháng ... näm 2018 cUa ChInh phü ye kinh doanh khi. 
Ch(rng tôi xin cam kêt thrc hin dung các quy dnh ti Nghj djnh so . . ./201 8/ND-CP 
ngày ... tháng ... näm 2018 cüa ChInh phñ ye kinh doanh khI, các van ban pháp 1ut 
khác có lien quan và xin hoàn toàn chju trách nhirn truâc pháp luat./. 

ngày.... tháng. . . nám... 
Noinhin: DAT DIN THU1NG NHAN 
- Nhu trên; (Kj, ghi rö hQ ten và dóng dá'u) 
- Luu: 
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26. Quy trInh: Cap Giy chfrng nhn dii diu kiin thuong nhân kinh doanh mua 
bn CNG (QT.26-11.2020) 

Muc dIch: 

Quy djnh trmnh tir và each th(rc tMm djnh cp mOi Gi.y ching nhn dii diu kin 
thixcmg nhân kinh doanh rnua ban CNG. 

2 
Phmvi 
Ap diing d& vOi thucmg nhân thrçic thành 1p theo quy djnh ciia pháp luât. Các 
can b, cong ehirc thuc SO Cong Thiicing Ha NOi. 

3 NidungquytrInh 

3.1 Ccr s& pháp I 

1. Nghj djnh s 87/2018/ND-CP ngàyls/6/2018 ciia ChInh phii v& kinh doanh khI; 
2. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 ciia Chinh phii siia di b sung 
mt so diêu các Nghj dnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc quãn 
l nhà rnràc ciia B Cong Thirung; 

3. Thông tu s 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/20 16 ciia B truing B Tài chInh quy 
djnh rnrc thu, chê dO thu, np, quãn l và sfr ding phi thârn djnh kinh doanh hang 
hoá, djch vii hin chê kinh doanh; hang hoá, djch vi kinh doanh có diu kiên thuôc 
lirth vrc thtwng mi và 10 phi cap Giây phép thành 1p S Giao djch hang hoá; 
4. Quyt djnh s 1902/QE-UBND ngày 11/5/2020 ciia Chii tjch UBND thành ph 
I-là NOi ye viOc cOng bô Danh miic thu tiic hành chInh, thu tiic hành chinh bi bãi 
bO linh vrc Cong Thuong thuOc  thâm quyên giãi quyêt ciia Sä Cong Thucng, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phO Ha NOi. 

3.2 Thành phãn ho so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Giy d nghj cp Giy chiing nhn dii diu kiOn 
thizong nhân kinh doanh rnua bàn LPG/LNG/CNG (Mâu 
s 03 tai  Phi 11ic kern theo Nghj dnh 87/2018/ND-CP); 

x 

2. Bàn sao Giy chIrng nhn däng k doanh nghip/hçp 
tác x/hO kinh doanh; 

3. Bàn sao GiAy chtrng nhn kt qua kim djnh k5 thu.t 
an bàn lao dng bOn chixa; 

4. Tài 1i0u chung minh dáp iing các diu kiOn  v phông 
cháy và chüa cháy; 

5. Di vài thucing nhân kinh doanh mua ban khI qua 
duông ông ngoài các giây t?i quy dnh ti khoân 2, 3, 4 
DiEu 38 Nghj djnh s 87/20181ND-CP phài bô sung tài 
1i0u chiing minh có tram cap khI dáp irng các quy djnh ye 
an toàn theo quy djnh tti Nghj djnh so 87201 8/ND-CP và 
.phãp 1ut cO lien quan. 

6. Di vOi thucmg nhân kinh doanh rnua bàn CNG ngoai 
gi.y t?i quy djnh tai  khoàn 2, 4 Diêu 38 Nghj djnh so 
87/201 8/ND-CP phâi bO sung: 

x x 
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- Tài 1iu chirng rninh Co xe bn CNG dã duçre kim djnh 
cOn hiêu lire; 

- Tài 1iu ehiing minh có tram cp CNG hoc tram nap 
CNG vào phuong tin vn tãi dáp iing các quy dnh ye an 
toãn, phông cháy và chüa cháy theo quy djnh tai  Nghj 
djnh s 87/2018/ND-CP và pháp 1ut có lien quan; 

- Tài 1iu chrng minh có tram nén CNG dáp lrng các quy 
dnh ye an toàn, phOng cháy và chüa cháy theo quy djnh 
tai Nghj djnh so 87/2018/ND-CP và pháp lut cO lien 
quan. 

3.3 S hrqng h sr 

01 b 

3.4 ThOi gian xfr 1 

- 15 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h sci hqp1 di vâi cp Giy chiing nhân 
dii diêu kiin. TrtxOng hcip tr chôi cap phãi trã 1Oi bang van bàn và nêu rO l do. 

- 07 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h sa hçrp l di vâi cp di&u chinh, cp 
'a Tru?mg hçp tir chôi cap phài trâ li bang van bàn và nêu rO l' do. 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

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

3.6 PhI/L phi 

PhI thm dinh dja dim kinh doanh: 

- Di vâi doanh nghip, t chiic: 1.200.000dJln thm dnh; 

- Ei vâi h kinh doanh: 400.000dJln thm dinh. 

3.7 Quy trInh xfr iç cong vic 

TT Trinh tu' Trach nhiem 
ThOi 

. gian Bieu mau/Ket qua 

B 1 

Thi.rang nhân d nghj cp 
Giy ch'Crng nhn dii diu kiên 
thuong nhân kinh doanh mua 
bàn CNG dn si Cong 
Thuang nhn mu don d 
ngh cap Giay chimg nhan, 
then dày dii các thông tin theo 
rnâu. (Co the tái mâu dun tr 
cong thông tin din tii cfia SO' 
Cong Thucrng). 

Doanh nghip 
co nhu cau 

'cY 

C 1 h'nh 

Giay dê nghj cap 
Giây chiing nhan dii 
diêu kin thuang 
nhânkinh doanh mua 

B2 

Np h su dang k d nghj 
cap giây chiing nhn dii diêu 
kiên thucing nhn kinh doanh 
mua ban CNG 

Doanh nghip 
có nhu câu 

G 
hành 
chinh 

eo miic Th 32 
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B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dAu muc ho so: 
- Nu h so hcip 1 (du rni1c 
h so dy dü và kê khai daY 
âü theo quy djnh): nhp thông 
tin vao so theo dOi ho so; 1p 
Giy tiêp nhn h so và hn 
trã kt qua cho ngui np h 
so theo quy djhh. 

- Nu h so chua hçrp 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho 
sê hirOng dn và 1p phieU 
huàng dn hoàn thin ho so 
giao lai  cho nguñ np ho so. 

Chuyên viên 
BO phn Tiêp 
nhn và Trã 

k& qua 

Gi 
hành 
chInh 

Phiêu tiêp nhn ho so 
và hen trà kt qua 

Phiu huó'ng dn 
hoàn thiên h so 

B4 

L.p phiu kim soát qua trInh 
giãi quyt h so và bàn giao 
ho so, phiu kirn soát qua 
trInh giài quy&t h so cho 
phông chuyên mon. 

Chuyên viên 
BO phn Tiêp 

kt qua 

01 ngày 
Phiêu kiêm soát ciuá 
trInh giãi quyt h so 
HC 

B5 

Giài quy& h so: 

- Triiing hcip h so dAY dü 
hcp 1 theo quy djnh thrn 
dinh thuc t dia dim kinh 
doanh d thuc hiên cp GCN. 

Chuyên viên 
phông chuyên 

mon 
03 ngày 

Thông báo v vic b 
sung ho so 

- TruO'ng hqp h so chua dü 
diu kiin giâi quyt, 1p thông 
báo bang van bàn cho ngi.xii 
nôp h so nêu rO 1 do, nôi 
dung cn b6 sung trong vông 
không qua 03 ngày k tir ngày 
tip nhan  h so. 

Thông báo h so 
không dam bão diu 
kin giài quyêt 

trInh länh dao  S& - Tnxng hcrp h so không dü 
diu 1cin giài quyt: Lp 
thông bão bang van bàn nêu 
rO 1 do h so không dU diu 
kin giãi quyêt. 

B6 

Tru&ig hçip h so dä dü diu 
kin giãi quyt, Thm dnh 
thirc tê diu kiên kinh doanh 
cUa thuong nhân Chuyên 

phông chuyên 
mon 

04 ngày 

Biên bàn thrn dinh 
ià1. kiên 

Th trInh Lành dao S& 

- Tru?mg hçp khi thm djnh 
thuong nhân dU diu kin cap 
GCN: 

Chfrng nhn DDKKD 
thuong nhân kinh 
doanh mua ban CNG. 
Thông bão trã h so 
va huó'ng din doanh 
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nghip 

B7 

Kim tra ni dung van ban 
cüa chuyên viên: 
- Nu dng : k nháy van 
ban, trinh Lath do So xem 
xét. 

- Hoàc yêu cu nhân viên thu 
1 chInh sfra nOi  dung van 
ban. 

Lanh dao 
phOng chuyên 

mon 

03 ngày 

Th trInh Lnh dào so' 

Chirng nhn £IDKKD 
thuong nhân kinh 
doanh mua ban CNG. 

Thông báo trã M so 
vâ huó'ng dn doanh 
nghip 

B8 Lanh dao  So' phé duyt 
Lanh dao So' 
Cong Thuo'ng 

03 ngày 

-To' trmnh Lãnh dao So' 
Ching nhn DDKKD 
thucing nhân kinh 
doanli mua ban CNG. 

Thông báo trã ho so 
và htthng dn doanh 
nghip 

B1O Trá kt qua cho thucing nhân 

Chuyên viên 
BphnTip 

kt qua 

Gio' 
hành 
chinh 

ChCmg nhn DDKKD 
thuong nhân kinh 
doanh rnua ban CNG. 

Thông báo trã h so 
và hixàng dn doanh 
nghip 

B 11 

Thng kê và theo dOi 
Chuyên viên So' Cong 
Thrnmg có trách nhim thông 
kê các TTHC thuc hiên tai 
don vi vào S theo dOi cp 
phép 

Chuyên Vfl 

PhOng QLTM 

. 

S theo dOi cp phép 

4 Biu mu 

1. Giy d nghj cp Giy chthig nhn dü diu kin thuo'ng nhân kinh doanh rnua bàn 
LPG/LNG/CNG (Mu so 03 tai Phii liic kern theo Ngh djnh 87/201 8/ND-CP); 

2. Biu rnu theo dOi, giãi quyét thu tic hãnh chInh ban hành kern theo Thông Pr 
s 01/201 8/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truâng, Chü nhim Van phOng 
Chinhphi (Miu s 01-06). 
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MhsO3 
CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 

Bc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

GL&Y BE NGHJ 
CAP GIAY CH11NG NH4N  BU DIEU KIN 

TffEJNG NTIAN.IUNH DOANH MUA BAN LPG/LNG/CNG 

KInh gl'ri: Si Cong Thuong. 

Ten thirnng nhân:  
Ten giao djch dôi ngoi:  
Dja chi trti s chInh:  
Diên 
thoai: Fax:  
Giây chrng nhn dng k doanh nghip so: 
cap ngày.... thãng.... näm ..... 
Ma so thuê:  
Dê ngh S& Cong Thuong xem xét, cap Giây chirng nh.n âñ dieu kin thuang nhân 
kinh doanh mua ban LPG/LNG/CNG theo quy djnh tai  Nghj djnh so .../20181ND-CP 
ngày ... tháng ... nm 2018 cña ChInh phñ ye kinh doanh khI. 
Chüng tôi xin cam kêt thirc hin dung các quy djnh tai  Ngh djrih s .../2018/ND-CP 
ngày ... tháng ... nãm 2018 cña ChInh phi ye kinh doanh khI, cãc van ban pháp 1ut 
khác có lien quan và xin hoàn toàn chju trách nhim tnrOc pháp 1ut. I. 

do  

ngày.... tháng. . . nàm... 
Nci nhIn: 1141 DIN TH11ONG NHAN 
- Nhu trên; (Ky, ghi r5 hQ ten và dóng dd'u) 
-Luu:... 
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B. NQI DUNG QUY TR1NH NOT  BQ GIAI QUYET TTHC CAP HUYN 

1. Quy trInh: Cp giy phép san xut r119u thu cong nhm mic dIch kinh doanh 
(QT.27-11.2020) 

MucdIch: 
Quy djnh h sa, trInh tr, thu tiic cp mói, cp 1i 1.i do ht thai hn hiu lire Giy 
phép san xuât nxçlu rixçxu thu cong nhäm miic dIch kinh doanh. 

2 

Phtm vi: 
Ap dçtng di vói Doanh nghip, hqp tác xä, lien hip hcp tác x hoc hO kinh 
doanh dirge thành 1p  theo quy djnh cüa pháp luat, Co trii sâ chInh trên dja bàn, 
can bO,  cong chirc phông chuyên mon. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co' sr pháp I 

1. Lust PhOng, chtng tác hai  eiia rugu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Ngh dinh  s6 105/2017/ND-CP ngày 14/9/20 17 cUa Chinh phü ye kinh doanh ruqu; 

3. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa Chinh phü sira di, b sung 
mOt so diêu cüa các nghj dnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuOc 
lTnh vrc quãn 1 nhà nuâc cüa BO Cong Thuang; 

4. Nghj dnh s 24/2020/N-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phñ quy djnh chi tit 
rnOt sO dieu cüa Lut Phông, chông tác hai  cüa ruç'u, bia; 

5. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thành ph 
Ha NOi  ye viec cong bô Danh mic thu tic hành chInh, thu tiic hành chInh bj bãi 
bO lTnh vrc Cong Thixang thuQc thâm quyên giãi quyêt cUa Si Cong Thucing, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn h so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Do'n d nghj cp Giy phép san xut nxciu thu cong 
nhãm muc dIch kinh doanh theo Mâu so 01 ban hành 
kern theo Ng djnh sO 17/2020/ND-CP; 

x 

2. Bàn sao Gi.y chung nhan däng k doanh nghip, hop 
tác xa, lien hip hqp tác xà hoc hO kinh doanh; 

3. Bàn sao Bàn cong b sanphrn rixçlu ho.c bàn sao 
Giây tiêp nhn bàn cong bO hop quy hoc Giây xác nhn 
cong bô phu hcip quy djnh an toàn thirc phârn (dôi vói 
ruçcu ehua CO quy chun k5 thut); bàn sao Giây chung 
nhn ci sr di diêu kin an toàn thirc phârn, tn'r trix&ng 
hop dôi vOi ca sv thuOc  loi kinh doanh thrc phârn nhO lé 
theo quy djnh cña pháp lut ye an toàn thirc phâm; 

x 

4. Bàn liit  kê ten hang hóa ruu kern theo bàn sao nhàn 
hang hóa rlxgu ma to chic, cá nhân san xuât hoc dr kiên 
sânxuât. 

x x 

3.3 So lu'qng h so' 
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01 b 

3.4 ThôigianxfrI 

10 ngày lam vic k t11 ngày nh.n dü h sa hçTp 1 di vâi cpmói, cAp lai do ht 
hiu le cüa Giây phép. Trtr?mg hqp tr chii cap phãi trà 1i bang van bàn và nêu 
rO1do. 

3.5 Noi tip nhn và trä kt qua 

B phn Tip nh và Trã kt qua - UBND cAp huyn 

3.6 Phi/L phi 

Không 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT TrInh tiy Trách nhim 
Thôi . gian Biêu mâu/Kêt qua 

B 1 

Tlnrangnhân d nghj cAp GP 
san xuât rixo'u den UBND 
qun,huyn nhn mu dan d 
nghj cap phép, din dy dü 
the thông tin theo m.0 

Thxcing nhàn 
có nhu cu. 

Gi 
hành 
chInh 

Dan dê ngh cap giây 
phép san xuât ruçxu 

B2 
Np h sa dang k d ngh 
cap phép san xuât ruçiu 

Thirang nhân 
có nhu câu 

Già 
hthTh 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhan kim 
tra du muc h sa: 

- Nu h scx hap l (d.0 m1xc 
h sa dy dü và kê khai dày 
dU theo qui djnh): 1p và giao 
biên nhan ho sa cho ngiIi 
np h sa theo qui djnh. 

- Nu h sci chi.ra hap l thI 
Chuyên viên tip nhan  ho sa 
s huàng dn 'a thu ti1c h sa 
theo quy djnh. 

CV BO phn 
TN&TKQ 

hành 
chinh 

0.5 ngày 

Phiu tip nhn h sa 
và hçn trà kêt qua 

Phiêu hi.ro'ng dn 
hoàn thiên h sa 

B4 
Chuyn h sa cho phông 
chuyên mOn. 

- CVBphn 
TN&TKQ. 
- TP/PTP 

phông chuyên 
mon 

0.5 ngày Phik kirn soát qua 
trInh ho sa hành chInh 

BS ThAmdinhhsci: 

- Tnr?ixng hçp h sa khOng 
hap pháp, can giãi trInh 
valhoac yeu cu b sung 
them, thông bão bang van bàn 

- CT/PCT 
- TP/PTP 

phông chuyên 
mon 

02 ngày 
(k 
ngày 
tip 

Thông báo b sung h 
sa 
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cho nguôi np h so' - CV phông 
chuyênrnôn 

nhn h 
so') 

- TruO'ng hcip, h so' dáp irng 
yêu c.u, thrc hin bixâc tip 
theo. 

CV phang 
chuyên mon 

B6 
Thm djnh thirc té ti Ca so' d 
xác djnh sr phi hçip gitta h 
savàthrcth 

To thâm djnh 
thuc t 

03 ngày 
(kê tr 

ngày ho 
scrhcp 
') 

Biên bàn kiêm tra 
thuc tê ca so' 

B7 

-Tru&ng hçip thm djnh dat 
yu câu: Dr tháo tô trInh, 
giây phép, trmnh lãnh dao 
phông kim tra. 

-Tru?sng hçrp thm dnh không 
dat yêu câu: Du thão van bàn 
tir chOi cp phép 

CV phông 
chuyên mon 

01 ngày 

T trInh kt qua thrn 
dih 

Giây phép san xut 
rrn?'u thu Cong 

Vn bàn tr chi cp 
phép 

B8 

Kim tra ni dung d xu.t ci:ia 
chuyên viên: 

- Nu dOng : k nháy van bàn, 
trinh Läinh dao So' xem xét. 

- Nu không dng : Quay 1aj 
buâc 7 

TP/PTP 
phOng chuyên 

mon 
01 ngày 

Tx trInh kt qua thm 
djnh 

Giây phép san xut 
rtxau thñ cOng 

Van bàn tir chi cp 
phép 

B9 
Phê duyt cp Giy phép hoäc 
van bàn ti'r chOi cap phép 

CTTPCT 
TP/PTP 

phông chuyen 
mon 

01 ngày 

Giây phép san xut 
nrau Cong thñ cong 

j Van bàn tr chôi cap 
phép 

B 10 

Ly s Giy chüng nhn, 
dong cthu tai  b phn Van thir; 
chuyên B phn Tiêp nhn V 
Trà kt qua. 

CV phông 
chuyên mOn! 

Van thu 
01 ngày 

Giy phép san xut 
rucu ho.c van ban tir 
chôi cp phép 

S theo dOi cp phép 

B 11 
Trà kt qua cho T cht'rcicá 
nhân 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gio' 
hành 
chInh 

4 Biu mâu 

1. Dan d nghj cp GMy phép san xut ruu thu cong nhm mic dIch kinh doanh 
theo Mu s 01 ban hành kern theo Ng djnh s 17/2020/ND-CP; 

2. Biu mu theo dOi, giài quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông ti.r 

s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truâng, Chü nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu s6 01-06). 
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MhsO1 
TEN THIYNG NUAN CONG HOA xA HOT  CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Tu' do - Hnh phñc 

só• ...../.....   ngày tháng nám ...... 

DN DE NGHI CAP GIAY PHEP 
(1)  

Kinhgfri: (2) 

Ten thixo'ng nhân:  

fja èhi tri sr chmnh' Diên thoai   Fax:  

Dia dirn san xuât/kinh doanh:  

IDien thoai Fax:  

Giy chirng nhn däng k doanh nghip (hoc giy t& có giá trj pháp 1 tucng 
dLrclng)/Giây chirng nhn dang k hgp tác x, lien hip hcip tác xJGiây chiirng nhan 
clang k h kinh doanh so   do  
cap ngày thán . närn  

D nghj (2) xem xét cp Giy phép   , ci th là: 

(Thy thuc vào trng loai hInh kinh doanh ruqu, thixang nhân thrc hin theo mt trong 
các dê nghj dixói day): 

Dirçrc phép san xut r1r9'u nhtr sau: 
S.n xut cac 1oi rixau: (3)  

Quy mô san xut san phrn ruvu: (4) 

Dirçc phép t chfrc phân phi rirqu nhtr san: 
Duçic phép mua các loai ruçiu cüa thuang nhan san xut rlrcru, thuang nhân phân phi 
ruçlu, nhà cung cp ruqu nilóc ngoài sau: (5)  

Duçic phép të, chirc h thng phân ph& rixçYu tai  các tinh, thành phô trrc thuc trung 
irnng sau  

Duçc phép ban lê ri.ru, ti các dja dim sau:  

Duqc phép t chiic ban buôn ruvu nhu' san: 
Dixçic phép mua các 1o.i ri.rçYu cüa .thucnig nhân san xut ruqu, thuang nhân phân ph& 
nigu, thircing nhân ban buôn ruçru sau: 

(5) 

Duqc phép t chirc h thng ban buôn ruo'u ti tinh, thành pho:  

Dirge phép ban lé ruçiu tai  các dja dim:  
Du'çrc phép t chü'c ban lé ru'qu nhtr sau: 
Duac phép mua các loi rugu cüa thucrng nhân san xut nrgu, thuang nhân phân ph& 
rugu, thuo'ng nhân ban buôn ruç'u sau: 

(5) 
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Duçc phép ban lé rixqu ti các dji diêm  
(6)  xin cam doan thrc hin ding cac quy djnh ti 

Nghj djnh so 105/20171NB-CP ngày 14 tháng 9 nàm 2017 cña ChInh phü ye kinh 
doanh rugu, Ngh dnh so ./2020/ND-CP ngày. .tháng.... näm 2020 cña ChInh phü 
sra di, b sung các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu lix kinh doanh thuc linh 
vi1c quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thuang và nhüng quy djnh cüaphap 1ut có lien 
quan. Néu sai, xin hoàn toàn chju trách nhirn trtxâc pháp lut.I. 

NGTJI DAT DiN THEO PHAP LUiT 
(Kg, ghi r5 hQ ten, dóng cMu(nê'u co)) 

CháthIch: 
': Loai giây phép: San xuât nrçiu cong nghiep/san  xuât rtrqu thà cOng nhãm mic dIch kinh 
doarihlphân phi rirçru!bán buôn rixciulbán 10 nrçiu 

Ca quan cap phép: B Cong Thuong/Si Cong Thixong/PhOng Kinh tê hoac PhOng Kinh tê và H tang. 
Ghi ci the txng l°ai san phOm nrçiu nhi.r: Rixqu yang, niqu vodka, rtrçru trái cay... 
Ghi cOng sut thiêt kO; di vOi san xuât nrçiu thu cong thI ghi san hrcmg dir kiOn san xut (!ItJnrn). 
Ghi rô tOn, dja chi. 

(6): Ten thuang nhân xin cap giây phép. 
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2. Quy trInh: Cp 1i giây phép san xuât ru'qu thu cong nhäm rni1c dIch kinh 
doanh (QT.28-11.2020) 

Mijc dIch: 
Quy dijnh h sa, trInh tp, thii tçic cp 1i do bj mt hoc bj hông Giy phép san 
xuât nxqu nxçiu thu cOng nhäm rnic dIch kinh doanh. 

2 

Phm vi: 
Ap dicing di vâi Doanh nghip, hqp tác xà, lien hip hçp tãc xà hoac h kinh 
doanh &rqc thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut, có trii sà chfnh trên dja bàn, 
can bO,  cong chi'rc phông chuyên mon. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lust PhOng, chéng tác hai  cüa rrniu, bia ngày 14/6/2019; 

2. Ngh djnh s 105/2017/ND-CP ngày 14/9/20 17 cüa Chmnh phü v kinh doanh nxu; 

3. Ngh dinh si 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung 
mt so diêu cUa các nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tii kinh doanh thuôc 
11th virc quãn 1 nhà mrâc cüa B Cong Thucmg; 

4. Nghj djnh s 24/2020/NE-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mOt so diêu cUa Lust Phàng, chông tác hti cüa ruxu, bia; 

5. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thành ph 
Ha NOi  ye ViC Cong bô Danh mic thu tiic hành chInh, thu tt1c hành chInh hi bài 
hO linh virc Cong Thuong thuOc thâm quyên giài quyet cüa S Cong Thixong, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thanh phan ho so 
Bàn 

chinh Ban sao 

* Trirfrng hqp cp 1ii do ht thôi htn hiu 1c: H sci cp 1i d& vâi tnr?mg 
hqp nay áp dung nhix quy dnh dôi vài trixO'ng hqp cap mài 

* Trirô'ng hçrp cp 1i giy phép do bj mt hoc bj hông: 

1. Exn d nghj cp 1i gi.y phép (Mu s 03 ban hành kern 
theo Ngh dnh so 17/2020/ND-CP); 

2. Bàn gc ho.c bàn sao Giy phép san xut mu thU cOng 
• d Cp (nu co). 

X 

3.3 So lirqng ho so 

01b 

3.4 ThO'i gian xfr 1 

07 ngày lam vic k ttr ngày nhn dU h sa hqp 1 di vâi cp 1i do bj m.t hoc 
hi hông cUa Giây phép. 

3.5 Noi tip nhn và trà kt qua 

B phn Tiêp nhn và Trà kt qua - UBND cp huyn 

3.6 PhuJLphI 
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Không 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT TrInh tir Trách nhim Thôi . 
gian 

Biu mu/Kt qua 

B 1 

Th'txangnhân d nghj cp GP 
san xuât nrçm den UBND 
qun, huyn nh.n mu dan 
nghj cp phép, din dy dü 
các thông tin theo mu 

Thuang nhân có 
nhu câu. 

Gi 
hânh 
chinh 

Dan d nghj cp 'a 
giy phép san xuât 
ruvu thu cong 

B2 
Np h sa clang k d nghj 
cap phép san xuât ruçlu. 

Thiicing nhân có 
nhu câu. 

Gi?y 
hành 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradâumuchsa: 
- Nu h sa hçip 1 (d.0 mic 
h sa dy dü và kê khai day 
dü theo qui djnh): Lp và giao 
biên nhn ho sa cho ngu&i 
np h sci theo qui dnh. 

- Nk h sa chi.ia hçip 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho sa 
sê hix6ng dn 1i thu t1c h 
theo quy djnh. 

CVBphn 
TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

0.5 ngày 

Phiu tip nhn và 
hen trã h sa hành 
chinh 

Phiu hiràng dn 
hoàn thin ho sci 

B4 
Chuyn h sa cho phong 
chuyên mon. 

-CVBphn 
TN&TKQ. 

-TP/PTP phông 
chuyên mon 

0.5 ngày 
Phiêu kiêm soát 
qua trInh h sa 
hãnh chmnh 

B5 
Thâm dinh h sa: 

- Tnrng hçip h sa không 
hçip pháp, can giãi trInh 
vàihoc yeu câu bô sung 
them, thông báo b.ng van ban 
cho nguài np h SC) 

- CTIPCT 

-TP/PTP phông 
chuyên mOn 
-cv phOng 
chuyên mOn 

02 ngày 
(Ke tir 
ny 
tiep 

nhan h 

Thông báo b sung 
h sci 

- Trt.r&ng h9p, h sci clap üng yeu 
cAu, th%rc hin buâc tip theo. 

CV phông 
chuyên mon 

B6 

-Trix&ng hçip th&m dinh dat 
yêu câu: Dir thão tô trInh, 
giy phép, trInh larih do 
phông kiêm tra. 
-Trir&ng hçTp thm djnh không 

CV phOng 
chuyên mOn 01 ngãy 

Tr trmnh két qua 
thâmdjnh 

Giy phép san xu.t 
rru thu cOng 
Van ban tir c)ii 
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dat yêu cu: Dr thào van bàn 
t1rchoiöâpphép 

cp phép 

B7 

Kim tra nOi  dung d xut cüa 
chuyên viên: 

- Nu dng b": k nháy van bàn, 
trmnh Lãnh dao Si xem xét. 

- Nu không dng : Quay 'a 
birâc 7 

TPIPTP phOng 
chuyên mon 

01 ngày 

T? trinh kt qua 
thâm djnh 

GiAy phép san xuât 
ruciu thu cong 

Van bàn tir cMi 
cp phép 

B8 
Phê duy cp Giy phép hoäc 
van bàn ti'r chôi cap phép 

CT/PCT 

TP/PTP phOng 
chuyên mon 

01 ngày 

Gity phép san xu.t 
nrau thu cong 

Van bàn tir chôi 
cp phép 

B9 

Ly s Giy chng 
dongdu ti hO phn Van thii; 
chuyên BO phn Tiêp nhn va. 
Trã kt qua. 

CV phông 
chuyên môn/ 
Van th.r Si 

01 ngày 

Giy phép san xut 
nrgu hoc van ban 
tit chôi cap phép 

S6 cp giy phép 
san xuât ruçru 

B1O 
Trà kt qua cho T chCrc/cá 
than 

CV BO phn 
T[N&TKQ 

Gi?y 
hàith 
chinh 

4 Biu mâu 

1. Dan d nghj cp 1i giy phép (Mu s 03 ban hành kern theo Nghj djnh s 
17/2020/ND-CP); 

2. Biu miu theo dOi, giãi quyt thii titc hành chInh ban hãnh kern theo Thông tr 
so 01/2018/TT-\TPCP ngày 23/11/2018 cña BO truô'ng, Chü nhirn Van phOng 
Chmnh phü (Mu s 01-06). 
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Mu s 03 
TEN T11U'ONG NITAN CONG HOA xA 1101  CHU NGHTA VIiT NAM 

Bc 1p - Tir do - Hanh phác 

So:   ngày tháng näm ...... 

DON BE NGHT 
Cp 1i giy phép .(1)  

(Trong trzthng hçrp giâyphép bj mat, bj hông,) 

KInh g1ri: (2) 

Ten thixang nhân:  
fa chi tru só chInlr Diên thoi Fax:  
Dia diem san xuâtlkinh doanir Diên thoai . Fax:  
Giy ching nhn däng k9 doanh, nghip (hoc giây t?i có giá trj pháp 19 txcing 
dircrng)/Gi.y chimg nhn dang k9 hcp tác x, lien hip hcrp tác xälGiây chi'rng nl4n 
ding k9 h kinh doanh so do  cap ngày... tháng... nm...; 
Giây phép   . d dixçic cap so.... do ... cap ngày ... thang... näm 
Giây phép. . . . .d dirge cap sira doi, bô sung/cap 1i (nêu co) so  do  
cap ngày tháng näm  

(3)  dê ngh (2) ... xem xét cap 1i Giây phép  
 vâi 19 do cu th nhir sau:  
(3) .xin cam doan 19 do trInh bay trên hoàn toàn xác thrc và thrc hin 

dung các quy dnh tai Nghj djnh so 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nàm 2017 cüa 
ChInh phCi ye kinh doanh rixgu, Nghj djnh so .. . .!2020iND-CP ngày ... tháng .... näm 
2020 cüa ChInh phCi sua dôi, bô sung rnt so diêu cüa các Nghj dnh lien quan den 
diu kin dâu ti.r kinh doanh thuOè lTnh vrc quán 19 nhà nuâc cüa B Cong Thuang và 
nhung quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trãch nhirn 
tnràc pháp 1ut./. 

NGTJ1 BiI DIN THEO PHAP LUiT 
(), ghi rä hQ ten, dóng dá'u(nê'u co)) 

CháthIch: 
Loai giây phép: San xuât nsqu cong nghip/sán xuât ruç'u thc cOng nhäm rniic dIch kinh 

doanhlphân phOi ru'çufbán buôn nrçnilbán lé ruçru. 
Ca quan cap phép: BO Cong Thirong/S Cong Thuoiig/PhOng Kinh té ho.c PhOng Kinh té và Ha tang. 
Ten thuong nhãn xin cap giây phép. 
L do xin cp Ii. 
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3. Quy trinh: Cp sfra d1,. b sung giy phép s5n xut ru'qu thu cong nhm milc 
dIch kinh doanh (QT.29-11.2020) 

1 
Muc.dIch: 
Quy dnh h sa, trInh t1r, thu tic cp sfra di, b sung Giây phép san xuAt riiçiu thu 
cong nhàm rniic dich kinh doanh. 

2 

Phm vi: 
Ap di.ing d& vói Doanh nghip, hcp tác x, lien hip hcp the x hoc h kinh 
doanh thrçc thành 1p theo quy. djnh cüa pháp 1ut, có tri s chInh trén dja bàn; 
can b, cong chrc phOng chuyên mOn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co's&phápI 

1. Lut PhOng, chng tác hi cüa rilçxu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Ngh djnh s 105/2017/ND-CP ngày 14/9/2017 cña Chinh phü ye kinh doanh nrou; 

3. Nghj djnh s 17/2020iND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü süa di, b sung 
mt so diêu cUa các nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuôc 
lTnh vrc quân l nhà nrnc cüa B Cong Thrning; 

4. Ngh djnh s 24/2020/ND-CP ngày 24/02/2020 cña ChInh phü quy djnh chi tit 
mOt so diêu cüa Lust  Phông, chông tác hi cüa nrgu, bia; 

5. Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cña Chü tch UBND thành phé 
Ha NOi ye vic cOng bô Danh miic thu tiic hành chInh, thu tiic hành chInh bi bãi 
bO linh vrc Cong Thuong thuc thâm quyên giãi quyêt cüa SO' Cong Thuo'ng, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn ho so' Bàn chInh Bàn sao 

1. Dan d nghi cp sra di, b sung theo M1u s 02 ban 
hành kern theo Nghj dnh so 17/2020/ND-CP; 

X 

2. Bàn sao giy phép dà duçic cap; x 

3. Các tài lieu chung minh thu cu süa di, b sung. x x 

3.3 S lirçrng hI so' 

01 b 

3A Thôi gian xfr I 

07 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h sc hcip 1 di vâi cp süa dii, b sung 
cUa Giy phép. Tru&ng hqp tr chôi cap phãi trà l?ñ bang van bàn và nêu rO l do. 

3.5 No'i tip nhn Va trã kt qua 

B phn Tip nhn va Trã k& qua - TJBND cp huyn 

3.6 PhI/Lê phi 

Không 

3.7 Quy trInh xfr I cong vic 

TT Trinh t Trách nhim ThOi Biu mu/Kt qua 
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gian 

B 1 

Thi.wngnhân d nghi cp GP 
san xuât ruçiu den UBND 
q4n,  huyn nh.n mu dan 
nghj cp phép, din dy dü 
các thông tin theo mu 

Thiwng nhân 
có nhu eu 

Già' 
hành 
chInh 

Dan d nghj cap süa 
di, b sung giy 
phép san xuât rixçxu 

B2 
Np h sa dãng k d nghj 
cap phép san xuât rugu. 

Thi.xang nhan 
Co flhU CU 

Giä 
hành 
chInh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhan kim 
tra dâu muc h sa: 
- Nu hè sci hap 1 (du milc 
h sa d.y dü va kê khai day 
dü theo qui djnh): Ip va giao 
biên nhan ho sa cho ngu?i 
np h sa theo qui djnh. 

- Nu h sci chixa hap 1 thI 
Chuyên viên tip nhn ho sa 
së huoTlg dn 1i thu tc h sa 
theo quy djnh. 

CV Bi phn 
TN&TKQ 

Gi 
hành 
chinh 

0.5 ngày 

Phiu tip nhn và 
hen trã ho scr hành 
ciiín1i 

Phiu huâng dn 
hoàn thiên h sa 

B4 
Chuyn h sa cho phông 
chuyei, mon. 

-CVBphn 
IN&TKQ. 

TP/PTP 
phông chuyên 

mon 

0.5 ngày Phiu kim soãt qua 
trInh ho scx hành chInh 

B5 
Th.m dinh h sa: 

- Tn.thng hqp h sa không 
hçp pháp, can giãi trInh 
và!hoc yeu cu bô sung 
them, thông báo bang van bàn 
cho ngixà'i np h so' 

-CT/PCT 
-TP/PTP 

phông chuyên 
mon 

- CV phông 
chuyên mon 

02 ngày 

( t 
ngày 
tiêp 

nhn h 
so') 

Thông báo b sung h 
Sa 

- Trung hap, h So' dap mig yêu 
cu, thuc hin bu&c tiêp theo. 

CVphOng 
chuyên mOn 

B6 

-Tnrmg hap th.m djrih c1t 
yeu câu: Dr thào t trmnh, 
giây phép, trInh lanh dao 
phông kiêm tra. 
-Tru?mg hap th.m djnh khOng 
dat yêu câu: Dir thào van bàn 

CV phong 
chuyên mon 

- 

01 ngày 

Tô trInh k& qua thm 
djnh 
Giy phép san xut 
rrqu cong nghip 
Van bàn tir chi cp 
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tr chi cp phép phép 

B7 

Kirn tra nOi  dung d xut cüa 
chuyên vién: 

- Nu dng : k nháy van bàn, 
trInh Lanh dao S xem xét. 

- Nu không dng : Quay 1i 
bu6c7 

TP/PTP 
phông chuyên 

mon 
01 ngày 

Ti trinh kt qua thm 
djnh 

Giây phép san xuât 
ruou thu Cong 

Van bàn tr chéii cp 
phép 

B 8 
Phê duyt cp Giy phép hoc 
vAn ban tr chôi cap phép 

CT/P CT 

TP/PTP 
phông chuyên 

mon 

01 ngày 

Giây phép san xut 
rirou thu cOng 

VAn bàn tr chOi cap 
phép 

B9 

Ly sé, Giy chirng nhn, 
dongdu ti b ph.n Van thu; 
chuyên BO phn Tip nh3n và 
Trã kt qua. 

CV phOng 
chuyen mônl 

VAn thu 
01 ngày 

Giy phép san xut 
rugu hoc vAn ban tr 
chôi cp phép 

S cp gi.y phép san 
xuât rilcYu 

B 10 
Trã kt qua cho T chirc/cá 
nhân 

CV B phn 
TN&TKQ 

Gi 
hành 
chInh 

4 Biumu 

1. Don d ngh cp sua di, b sung theo Mu s 02 ban hành kern theo Ngh djnh 
s 17/2020/ND-CP; 

2. Biu rnu theo dOi, giãi quyt thu tic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B truOng, ChU nhim VAn phOng 
ChInh phü (Mu s 0 1-06). 
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Mh s 02 
TEN THUNG NHAN CONG IIOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phiic 

S& I  ngày tháng nàm ...... 

DcINDENGHT 
Cp sfra di, b sung giy phép ... (1)... 

KInh gl'xi: (2) 

Ten thuang nhán:  
Dja chi trii s& chInir . Din thoai  Fax:  
Dja diem san xuâtlkinh doanh:  
Din thoai: .Fax:  
Giây chirng nhn dáng k doanh nghip (hoc giây ti có giá tr pháp 1 tuang 
dixo'ng)IGiây chirng nhn dang k hçp tác xã, lien hip hcTp tác xälGiãy chixng nhân 
däng k h kinh doanh so do cap ngày . . . .tháng... nãm  
Giây phép .....(')  d duçic cap so do cap ngày ... tháng ... nãrn 
Giây phép (1)  d dugc cap si'ra dôi, ho sung/cap lai  (nêu cO) so do  
cap ngày thang näm  

(3)  dê ngh •(2) xem xét cap sira dôi (hoc b sung) Giy 
phép (1)

, vâi 1 do cii the nhu sau: 
1.Siradôi: 
Thông tin Cu:  
Thông tin mâi: •(4) 

2. B sung: (4) 

(3)
. xin cam doan 1 do trên hoãn toàn xác thixc và thirc hin dung các 

quy dnh ti Nghj djnh so 10512017/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 cüa ChInh phü 
ye kinh doanh rtxqu, Nghi. dnh sO . . . .I2020/ND-CP ngày.. .tháng.... näm 2020 cüa ChInh 
phü si~a dôi, bô sung mOt  so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinli 
doanh thuOc linh vrc quán 1 nhà mthc cüa B Cong Thtwng và nhung quy djnh cüa 
pháp 1ut cO lien quan. Nêu sai, xin hoân toàn chju trách nhim trrnc pháp 1ut.I. 

NGU'I DI DI1N THEO PHAP LUT 
(Ky, ghi rö hQ ten, dóng dâ'u(nê'u co)) 

Cizá i/itch: 
': Loai giây phep: San xuât nrqu cOng nghip/sãn xuât rupu thu cOng nhàm miic dIch kinh 

doanhlphân phôi rupulbán buôn ruçulbán lê rrqu. 
Ca quan cap phép: B Cong Thiiang/S& Cong ThuoiigfPhOng Kinh tê hoc Phông Kinh té và H tang. 
Ten thirorig nhân xin cp giy phép. 

c4): Ni dung sü'a dôi, bô sung. 
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4. Quy trInh: Cp Giy phép ban ìé rlrqu (QT.30-11.2020) 

Mic dich: 
Quy dinh trinh tir và each thrc thm djnh cp mâi, cap 1i do hêt hn hiu liic 
Giây phép ban lé nrçlu. 

2 

Phm vi: 

Ap diing di vói thixung nhân Là doanh nghip, hçip tao xã, lien hip hap tác xã 
hoc h kinh doanh dirge thành 1p theo quy dnh eüa phap 1ut trên dja bàn 
qunIhuyn. Cáo cong ch't'rc thue Van Phông và PhOng kinh tê - qu.nIhuyn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lut PhOng, chng tác hai  cüa ruqu, bia ngày 14/6/20 19; 

2. Nghj djnh s6 105/2017/ND-CP ngày 14/9/2017 cüa ChInh phü v kinh doanh nrau; 

3. Nghjdnhs 17/20201ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sira dM, b sung 
môt so diêu cüa cáo ngh djnh lien quan den diêu kin dâu t.x kinh doanh thuôc 
lTnh vuc quàn 1 nhà nuàc cia B Cong Thuo'ng; 

4. Nghj djnh s 24/2020/ND-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phñ quy dinh chi tit 
mt so diêu cüa Lust PhOng, chông tao hai  cüa nrçru, bia; 

5. Thông Pr s 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/20 16 cüa B Tài chInh quy djnh 
rnirc thu, chê d thu, np, quán 1 và sr diing phi thârn djnh kinh doanh hang hoá, 
dch vi han  chê kinh doanh; hang hoá, djch viii kinh doanh có diêu kien thuôe lnh 
virc thixang mai  va 1 phi cap Giy phép thành 1p Si Giao djch hang hoá; 

6. Quyt djnli s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thành ph 
Ha Ni ye vic cong bO Danh miic thu tic hành ehInh, thu tiic hành chInh bi bai 
bO 1inh virc Cong Thuo'ng thuOc  thâm quyên giãi quyêt cüa S Cong Thiiong, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thanh phan ho so' 
Ban 

chinh Ban sao 

1. Dan d nghj cp Giy phép ban lê rugu theo Mu s 01 
ban hành kern theo Ngh djnh so 17/2020/ND-CP; 

2. Bàn sao Giy chüng nhn dang k doanh nghip, hap 
tác xa, lien hip hap tao xã ho.c h kinh doanh; 

3. l3ãn sao hap dng thuê/mixçm hoc tài 1iu chüng rninh.. 
quyên sir ding hap pháp ca sO' dir kiên lam dja diem ban lé; 

4. Bàn sao van bàn gioi thiu hoc hap dng nguyen te 
cüa thuang nhân san xuât ruçiu, thuang nhân phân phôi 
rugu hoie thuong nhân ban buôn rirgu. 

x 

3.3 S Iu'qng hI so' 

01b 

3.4 ThôigianxfrI 

10 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sa hap 1 (di vài cap mâi, cp 'a do ht 
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han hiu lrc). 
Tnring hçip tr ch& cp phãi trà Ru bng 'Van bàn va nêu rO J do; truäng hqp 
Clitia dii ho sci hçip 1, trong vông 03 ngày lam vic kê tir ngày tiêp nhn ho scu, ca 
quan cap lai giây phép phãi CO van bàn yêu câu bô sung. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

BO phn Tip nhn và Trà kt qua - IJBND cp huyn 

3.6 PhI/L phi 

- PhI thrn dinh: 1.200.000dJDirn kinh doanh/IAn thm dnh (di vâi chü th 
kinh doanh là to chirc, doanh nghip) 

- PhI thrn dinh: 400.000dJDim kinh doanhllin thm djnh (d& vâi chñ th kinh 
doanh là h kinh doanh, Ca nhân) 
(Di vài trtrông hcup sfra di, b sung, cp 1a  do bj mat bj hOng, chi thu phI thm dnh 
khi thtrong nhân thay d& dja dirn kinh doanh hoc bô sung dja diem kinh doanh) 

3.7 Quy trInh xfr 1 cOng vic 

TT Trinh tw Trach nhiem 
Thbi 

. gan 
. 

Bieu maulKet qua 

Bi 

Thucmg nhân d nghj cp 
Giây phép ban lé nxçuu den B 
phn Tiêp nhn và Trã kêt qua 
cüa qunIhuyn nhnm[u don 
de ngh cap phep, then day du 
các thông tin theo mâu. (Co 
the tãi mu don ttr mng din 
tir) 

Thircxng nhân hành 
chInh 

E)ofl dê nghj cap 
Giây phép bàn lê 
mou. 

B2 
Nçp ho so de ngh cap Giay 
phepbanlerixgu. 

Thixorig nhan 
conhucau 

GRu 
hành 
chInl 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tiêp nhn kim 
tra dâu m1ic ho so: 
- Nêu ho so hçfp 1 (dâu miic 
ho scu day dii và. kê khai dày 
dii theo qui djnh): lap phiêu 
tiêp nhan ho so và hn trà kêt 
qua cho ngui np ho so theo 
qui djnh 

- Nu hè so chua hçxp 1 thI 
Chuyên viên tiêp nhan  h so 
s huàng dn lai thu tic h so 
theo quy djnh. 

Chuyên viên 
B phn Tiêp 
nhan và Trã két 
qua 

GRx 
hành 
chInh 

Phiu tip nhn h 
so và hçn trã kt 
qua. 

Phiêu huóng dan 
hoàn thin ho so 

B4 
Chuyen ho so cho Phong kinh 
te 

Chuyên viên 
Bo phan Tiep 
nhan va Tra ket 
qua 

01 ngay 

. . 
Phieu kiem soat qua 

.,. , 
trinh giai quyet ho 
scxHC 
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B5 

Thm dinh h so: 
- Truàng hcrp chua dñ h SO 

hçip 1, can giâi trinh vâIhoc 
yeu cau b sung them, thông 
báo bang van ban cho ngixi 
nôp h so trong vông không 
qua 03 ngày k tr ngày tiêp 
nhnh so. 

Chuyên viên 
PhOng Kinh t 

02 ngày 
Thông báo b 
sungltrà h so 

so dáp 'rng yeu câu: 

Thm dnh da dim kinh 
doanh dñ diu kin cap giy 
phép. 

03 ngày 
Biên ban th.m djnh 
dja dim kinh 
doanh. 

B6 

- Tru?mg hcTp thm djnh da 
dim kinh doanh dü diêu kiên 
cp giy phép: 
Dx thão gi.y phép, Th trInh 
läinh dao  phông kiêm tra. 

Chuyên vien 
PhOng Kinh th 01 ngày 

Giy phép ban lé 
ruçiu 

- Truing hcip  thm djnh da 
dirn kinh doanh không dü 
diu kin cp giAy phép: 

Dx thão Thông báo trâ h 
huâng dn thixong nhân hoàn 
thiênh so. 

Thông báo trã ho so 
hixóng dn thuong 
nhân hoàn thiên ho 

B7 

Tnxó'ng PhOng Kinh t phê 
duyt cp Giy phép hoc 
Thông báo trã ho so yêu câu 
hoàn thiên h so 

Tnthng PhOng 
Kinh tê 

02 ngày 

Giy phép ban lé 
ruvu 
Thông báo trã h so 
huOng d.n thuong 
nhân hoàn thiên ho 
so 

B8 

Ly séi dong du chuyn B 
phn tip nhn và trá kêt qua 
tiêp nhn Giy phép hoc 
Thông báo trã ho so huâng 
dn thuong nhân hoàn thin 
h so và cp nht vào S theo 
döi kt qua xi'r i Cong 

Chuyên viên 
PhOng Kinh tê 

và B phn 
tip nn và trã 

kêt qua 

01 ngày 

Giây phép ban lé 
ruçu Thông báo trã 
ho so huáng din 
tinrong nhan hoàn 
thiên h so 

B9 Trâ kt qua cho thuong nhân 
C/viên Bô 

phn tip nhn 
và trã kêt qua 

GRi 
hành 
chInh 

B 10 

Thng kê và theo dôi 
Chuyên viên PhOng Kinh te 
có trách nhim thông kê CC 
TTHC thixc hiên tai don vj 
vào S theo dOi cp phép 

Chuyên viën 
PhOng Kinh t 

- 

S theo dOi cp 
phép 
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4 Biumu 

• 

1. Dan d nghj cp Giy phép ban lé ruu theo Mu s 01 ban hánh kern theo 
Nghj djnh so 17/2020,D-CP; 
2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông lit 
so 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa B trtzâng, Chü nhim Van phàng 
ChInh phü (Mu so 0 1-06). 
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MusO1 
TEN THIfONG NIIAN CONG HOA xA HQI CIIIJ NGIIIA VIT NAM 

Bc 1p - Tir do - Hnh phác 

s& ...../.....   ngày tháng näm ...... 

BON BE NGHI CAP GL&Y PHEP 
(1) 

Kfnh g11i: (2) 

Ten thuo'ng nhân:  

Dja chi tni sc ch1nh . Din thoi Fax:  

Dja dim san xutJkinh doanh:  

Dinthoai Fax:  

GMy ehüng nhan dàng k doanh nghip (hoc gthy ti có giá tr pháp i tixcYng 
&wng)/Giay chixng nhn däng k hçxp táe xã, lien hip hcrp tao xIGiây chrng nli4n 
dang k h kinh doanh so  do  
cap ngày tháng nãm  

D nghj (2) xem xét cp Giy phép   , cii th là: 

(Tiiy thuc vào trng 1oi hInh kinh doanh nrçlu, thucmg nhân thrc hin theo mOt  trong 
cáo dê ngh duOi day): 

Bu'qc phép san xut rirqu nhtr sau: 
San xut cac 1oi ruqu: (3)  

Quy rnô san xut san ph.m ruçYu: (4) 

Birçc phép t chfrc phân phi nrçru nhtr sau: 
Duçic phép mua các loai nxçiu cüa thuang nhân san xut nrçu, thtrcxng nhân phân phi 
ruçu, nhà cung cap nrçiu nuâc ngoài sau: (5) 

Dugc phép t chrc h thng phn pMi nxclu tai  các tinh, thành ph true thuôc trung 
ucrng saw  

Duçic phép ban là nrçiu, ti các da dirn sau:  

Bu'qc phép t chfrc ban buôn ru'qu nhir san: 
Dixçic phép mua các loti ri.rqu cña thiro'ng nhân san xuAt ruç'u, thircxng nhân phan phi 
ruçiu, thircmg nhân ban buôn ruau sau: 

(5) 

Dugc phép t chi'rc h thng ban buôn rugu ti tinh, thành ph:  

Thxçxc phép ban là nxç'u ti cáo dla  dim:  

Birçc phép t chfrc ban lë rlrçru nhir sau: 
Duçic phép mua các 1oti ruçcu cUa thucing nhân san xut rrn'u, thuong nhân phân phi 
ruçm, thu'cmg nhân ban buôn ruçu sau: 

(5) 
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Duçc phép ban lé riiqu ti các dja diem:  

 xin cam doan thirc hin dung các quy djnh ti 
Nghj djnh so 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 nàrn 2017 cia ChInh phü v kinh 
doanh ruçxu, Nghj dn1i so ./20201ND-CP ngày. .tháng... näm 2020 cüa ChInh phü 
sfra dôi, bô sung cáo Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc lTnh 
vrc quân l nhà rnrâc cüa B Cong Thixcing và nhüng quy djnh cüa pháp 1ut cO lien 
quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trách nhim truàc pháp lut./. 

NGIJ11 DAJ DIN THEO PHAP LU4T 
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng dá'u(nê'u co)) 

Chá thIch: 
': Loai giây phép: San xuât nrçiu Cong nghip/sãn xuât ruqu thu cong nhàm miic dich kinh 
doanhlphan phOi nrqu/bán buOn nrçulbán 10 nrgu 

Ca quan cap phép: B COng Thucing/S& COng Thuong/PhOng Kinh tO hoc PhOng Kinh tO và Ha tang. 
Ghi cu the trng loai san phâm rucru nhu: Rixçru yang, nrQu vodka, rugu trái cay... 

Ghi cong suât thiOt ke; dOi vài san xuât rtrçu thO cong thI ghi san hrçiig dir kiOn san xut (lIt/näm). 
Ghi rô tOn, dja chi. 

(6): TOn thirang nhân xin cap giây phép. 
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5. Quy trinh: Cp sfra di, b sung Giy phép ban lè ru'qu (QT.31-11.2020) 

Mic dIch: 
Quy dinh trInh P1 va cách thirc th&rn djnh cp sra di, b sung Cp Giây phép ban 
lé nrou. 

2 

Phim vi: 

Ap ding di vâi thuing nhân Là doanh nghip, hçp tác xã, lien hip hqp tác xà 
ho.c h kinh doanh duçic thành 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut trên dja bàn 
qunJhuyên. Các Cong chirc thuc Van PhOng và PhOng kinh tê - qunIhuyn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co sO' pháp 1 

1. Lut Phông, chng tác hi cüa ruqu, bia ngày 14/6/2019; 

2. Nghi dinh s 105/20171ND-CP ngày 14/9/20 17 cüa ChInh phü ye kinh doanh n1u; 

3. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cña ChInh phü s1ra dM, b sung 
mt so dii)u cña các nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuôc 
linh vrc quàn l nhà nuâc cüa B Cong Thuccng; 

4. Nghj dnh s 24/2020/NE-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phñ quy dnh chi tit 
mt so diêu cüa Lust PhOng, chông tác hi cüa rugu, bia; 

5. Thông Pr si) 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 cüa B Tài chInh quy djnh 
mi'rc thu, chê d thu, np, quân l va diing phi thârn dnh kinh doanh hang hoã, 
djch viii hn chê kinh doanh; hang hoá, dich v11 kinh doanh cO diêu kiin thuc linh 
vt1c thuong mi và 1 phi cap Giy phép thành 1p S Giao djch hang hoá; 

6. Quy& dnh si) 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tjch UBND thành ph 
Ha NOi ye vic cong bô Danh miic thu tiic hành chinh, thu t11c hành chInh bj bäi 
bO ITnh vrc Cong Thuong thuc thâm quyên giâi quyêt cüa S& Cong Thuong, 
UBND cap huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn hi) so Bàn chInh Bàn sao 

1. Don di) ngh cp sira di)i Gi.y phép bàn lé riiçm (Mu. 
so 02 ban hành kern theo Nghj dinh so 17/2020/NI)-CP); 

2. Bàn sao Giy phép d duçic cap; x 

3. Các tài 1iu chi'rng rninh nhu cu sra di, bi) sung x x 

3.3 Sihrqnghôso 

01b 

3.4 ThMgianxfr1 

07 ngày lain vic ki) tr ngày nhn d'Ci hi) so hap l (mit hoc bj hOng). Tru&ng 
hop chua dñ hi) so hop l, trong vOng 03 ngày lam vic kê tr ngày tiêp nhn hO 
so, Ca quan cp lai gi.y phép phãi Co vn bàn yeu câu bô sung; trithng hop tr chôi 
cp phãi trà 1i b.ng van bàn và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trá kt qua 

B phn Tip nhn và Trà kt qua - UBND cap huyn 
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3.6 PhiIL phi 

- PhI thm dnh: 1.200.O00dfDim kinh doanhllAn thm dinh (di vâi chü th 
kinh doanh là to chilic, doanh nghip). 

- PhI th.m dinh: 4O0.O00dJDim kinh doanhlliAn thm dnh (di vói chü th kinh 
doanh là ho kinh doanh, Ca nhãn). 
(Eéi vOi triz?Yng hçip sra di, b sung, chi thu phi thm djnh khi thucrng nhân thay 
dôi dja dirn kinh doanh hoc bô sung dja diem kinh doanh). 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trrnh tir Trach nhiem Thô'i 
. gian. 

. 
Bieu mau/Ket qua 

Bi 

Thisong nhán d nghj cp si:ra 
dôi, bô sung giây phép ban lé 
ruçiu den B phn Tiêp nhn 
Va Trã kêt oua CU 
qun!huyn nhn rnau don de 
nghj cap phép, then day dü 
các thông tin theo mu (co th 
tài mk don tir mng din tir) 

Thucng nhân 
Gi 
hành 
chInh 

Don d nghj s1ra di, 
bô sung Giãy phép 
ban lé nro'u. 

B2 Np h so d nghj cp Giy 
phep ban le rixou. 

Thucmg flhafl 
co nhu cau 

hành 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tMp nhn kim 
tra dau mic h so: 
- Nêu ho so hçip 1 (dâu miic 
so dAy dü và kê khai day áü theo • . . . 
qui dmh): lap phieu tiep nhan ho 
so va hen Ira ket qua cho ngiroi 

• • 
nop ho so theo qui dmh. 
- Nêu ho so chua hap l thi 
Chuyên viên tMp nhân h so 
së huâng dn l?i  thU tiC h so 
theo quy djnh. 

Chuyenvien 
. BophanTiep 

nhanvaTra 
. 
ketqua 

Gio 
hanh 
chrnh 

Phiu tip nhan h so 
và hçn trã kêt qua. 

Phiêu huo'ng dan 
hoàn thin ho so 

B4 Chuyen ho so cho Phong kinh 
te 

Chuyênviên 
Bo phan Tiep . , nhnvaTra 

kêtquã 

01 ngay 

..z Phieu kiem soat qua 
trinh giai quyet ho so 
HC 

B5 

Thm djnh h so: 

- Tnràng hap chua dU h so 
hçip l, cn giãi trinh vamoac 
yêu cu b sung them, thông 
báo bang van bàn cho ngui 
np ho so trong vOng không 
qua 03 ngày kê tir ngày tiêp 

Chuyên viên 
PhOngKinh 

tê 
01 ngày 

Thông báo bô 
sung/trà ho so 
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nhânhso.. 

B5 

Ho sápngyêucu: 
ThAm djITh da dirn kinh 
doanh dü diu kin cp giy 
phép. 

Chuyên viên 
PhOng Kinh 02 ngày 

Biên bàn thâm dnh 
diadimkinhdoanh. 

B6 

- Tru&ng hcp th.m djnh dla 
dirn kinh doanh dii diêu kin 
cp gi.y phép: 
Dr thào giây phép, Ti trInh 
1nh dao  phOng kiêrn tra. Chuyên viên 

PhOfl ,K1Ith 
tê 

01 ngày 

Giây ,phép cp s11a 
di, bô sung 

- Trixng ho.p thm dinh dia 
dirn kinh doanh không dü 
diu kin cp giy phép: 
Dir thão Thông báo trà h So. 

huâng dn thuong nhãn hoàn 
thiên h so. 

Thông bão trã h so' 
huo'ng dk thuong 
nhân hoàn thiên h so 

B7 

Trumg Phông Kinh t phê 
duyt cp Giây phép hoc 
Thông báo trà ho sci huâng 
dn thixong nhân hoàn thin 
h so' 

Trrning 
PhôngKinh 

tê 
01 ngày 

Giy phép cp sfra 
di, bô sung 

Thông báo trà ho so 
huàng dn thuong 
nhân hoàn thiên h so 

B8 

Ly s dong du chuyn B 
phn Tip nhn và Trã kt qua 
tiêp nhn Giây phép hoc 
Thông báo trã ho so. hu'âng 
dn thuong nhân hoàn thin 
h so và cp nht vào S theo 
dOi kt qua xfr i cong 

Chuyên viên 
PhOng Kinh 

tê và B ph.n 
Tiêp nhân và 
Trã k& qua 

01 ngày 

Giây phép cap sfra 
di, b sung 
Thông báo trã h so 
huó'ng d.n thirong 
nhân hoàn thin h so 

B9 Trà kt qua cho thuong n 

C/viên B 
phn Tip 

nh.n và Trâ 
kt qua 

Gix 
hh 
chInh 

B 10 

Thng kê và theo dOi 
Chuyên ..viên Phông Kinh th 
cO trách nhim thng kê các 
TTHC thuc hiên tai dcm vj 
vào S theo dOi cp phép 

Chuyên viên 
PhôngKinh 

tê 
S theo dOi cp phép 

4 Biu mu 

1. Dan d nghj cp sfra di Giy phép bàn I ru'Q'u (Mu s 02 ban hành kern theo 
Nghj djnh s6 17/2020/ND-CP); 
2. Biu rnu theo dOi, giãi quyêt thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
s 01/2018ITT\TPCP ngay 23/11/2018 cüa B tru&ng, Chu nhim Van phông 
ChInh phü (Mu s 0 1-06). / 
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MusO2 
TEN THIfQNG NHAN CØNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Bc Ip - Tr do - Htnh phñc 

S& /   ngày tháng nám ...... 

DO DE NGH! 
Cp sfra di, b sung giy phép ... (1)... 

Kinh gri: (2) 

Ten thiiong nhân:  
Dia chi tru s chInh Diên thoi  Fax:  
Dja diem san xuâtlkinh doanh:  
Diên thoai: .Fax:  
Giy chirng nhn däng k doanh nghip (hoc giây t có giá tr pháp 1 tlxcYng 
dircyng)/Giây chirng nhn-däng k hçrp tác x, lien hip hçTp tác xJGiây chirng nhn 
ding k h kinh doanh so do  cap ngày . . . .tháng... näm 
Giây phép di thrgc cap so do cap ngày ... thang ... näm 
Giy phép  d &rgc cap sra dôi, bô sung/cap 'a (nêu co) so do 
cp ngày tháng näm 

(3) 4à iin'l,j (2) vrn vt rr ci'r dt\ (h' h 

(4) 

(4) 

xin cam doan 1 do trên hoàn toàn xác thirc và thc hin dung các 
quy dnh ti Nghj djnh s 105/2017/ND-CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 cüa ChInh phü 
v kinh doanh rixciu, Ngh djnh s ..../2020/ND-CP ngày...tháng.... närn 2020 cUa ChInh 
phU si'ra dOi, bô sung mOt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diêu kiên dâu tu kinh 
doanh thuOc lTnh virc quãn 1 nhà nuâc cüa B Cong Thiiang và nhting quy dnh cüa 
pháp luat Co lien quan. Nu sai, xin hoàn toàn chju trách nhirn tnxàc pháp lut./. 

NGU'OI Did DIN TIIEO PHAP LUAT 
(Kj, ghi rö hQ ten, dóng ddu(nê'u co)) 

C/ia thIcli: 
(1): Loai giây phep: San xuât ruqu cOng nghip/sàn xuât nrçu thii cong nhãm mic dIch kinh 
doanhlphân phôi risgu!bán buôn rixçiulbán ìè nrçu. 
2): Co quan cap phép: B COng Thuoiig/S Cong Thirong/PhOng Kinh to hoc PhOng Kinh tO và H tang. 

TOn thi.rong nhân xin cap giây phép. 
NQi dung sira dói, bi sung. 

V 

.i sung) 3iay 
phép . (1) , vOi 1 do ci th nhu sau: 
1. Sia dôi: 
Thông tin CU:  

Thông tin mOi: 
2.Bô sung:  

(3) 



* 
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6. Quy trinh: Cp 1i Giy phép ban lé ru'çru (QT.32-11.2020) 

Mac dIch: 
Quy djnh trInh tr cAp 1i GiAy phép ban le nxçu do bj mAt ho.c b hong. 

2 

Pham vi: 
Ap dung di vói thircmg nhân Là doanh nghip, hqp tác x, lien hip hçip tác xã 
hoc h kinh doanh duqc thành 1p theo quy djnh cüa pháp luat trên dja bàn 
qunIhuyn. Các cong chrc thuc Van PhOng và Phông kinh té - qunIhuyn. 

3 Ni dung quy trinh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lust Phông, ch6ng tác hi cüa ruqu, bia ngày 14/6/2019; 

2. Nghj d1IIh  s 105/2017tN-CP ngày 14/9/20 17 cüa Chinh phü v kinh doanh rtrçru; 

3. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü sira di, b sung 
rnt so diêu cüa các nghi djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuc 
linh virc quàn l nhà nuOcüa B Cong Thuang; 

4. Nghj djnh s 24/2020/ND-CP ngày 24/02/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mt s diêu cita Lut Phông, chông tác h?i  cña nrçYu, bia; 

5. Thông tu s 168/2016/YT-BTC ngày 26/10/2016 cña Bt Tài chInh quy dn1i 
1m1rc thu, ché d thu, np, quàn l và sr ding phi thârn djnh kinh doanh hang hoá, 
djch vii hn chê kinh doarth; hang hoá, dch vii kinh doanh Co diêu kiên thuôc linh 
vrc thirnng rni và 1 phi cap Giây phép thành 1p  S& Giao djch hang hoá; 

6. Quy& djnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chñ tch UBND thành ph 
Ha Ni ye vic cong bô Danh mic thu tc hành chinh, thñ tic hãnh chinh bi bãi 
bO lTnh vrc Cong Throng thuOc  thârn quyên giãi quyêt cüa Sâ Cong Throng, 
UBND cap huyn trên da bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn h so Ban chInh Bàn sao 
* Trtrô'ng hqp cAp 1i do giAy phép hêt thô'i hn hiu hrc: Ho so' cAp lai d& vói 
tru?mg hç'p nay duçc thirc hin nhix quy djnh dôi vâi truO'ng hqp cap mài. 

* Tru*ng hqp cAp 1i GiAy phép do bi mAt, bj hông: 

1. Don d nghj cAp s1ra d6i GiAy phép bàn lé nrciu (Mu 
so 03 ban hânh kern theo Ngh djnh so 17/2020/ND-CP); 

2. Bàn gc hoc bàn sao GiAy phép dà dugc cAp (nu cO); x x 

3.3 So lu'ç'ng ho so' 

01b 

3.4 Thôigianxfr1 

- 07 ngày lam vic k tir ngày nh.n dü h so hçp l (cAp 1i do ht thri hn hiêu 
lirc giAy phép cu); 

- 07 ngày lam vic k tr ngày nhn dñ h so hcrp l (cAp 1i do bj mAt hoc hông). 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

B phn Tiêp nh.n và Trã kt qua - UBND cAp huyn 
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3.6 PhulLê phi 

Không 

3.7 Quy trinh xfr I cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem Thô'i 
. gian 

. 
Bieu maulKet qua 

B 1 

Thuong nhân d nghj cp Ii 
giây phép ban lê riiciu (do mat 
hoc bj hông) den B) phn 
Tiêp nhn và Trã kêt qua cüa 
qunIhuyn nhn rnâu don dê 
nghj cap phép, diên day dü 
các thông tin theo mâu. (Co 
the tâi rnu don tr rnng din 
tCr) 

Thiwng nhân 
Giä 
hành 
chInh 

Don d nghj cp 'ai 
Gi&y phép ban lé nrçiu 
(do mt hoAc bi 
hông). 

B2 
N9p ho s de ngh cap Giay 
phep ban le nxou. 

Thixang nhan 
co nhu cau 

Gi 
hành 
chinh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu muc ho so: 
- Neu ho so hap le (dau muc 
ho so day du va kekhai day 
dü theo qui djnh): 1p  phiêu 
tiêp nhan  ho so vã hçn trã kêt 
qua cho ngithi np ho so theo 
qui djnh. 

- Nu h so chixa hap 1 thi 
Chuyên viên tiêp nhn ho so 
së huàng dan 1i thu ti1c ho so 
theo quy djnh. 

Chuyên vién 
BO phn Tiêp 
nh và Trã 

kêt qua 

Gi 
hành 
chInh 

. . 
Phiêu tiêp nhân ho so 

, 
va hen tra ket qua. 

Phiu hithng dn 
hoàn thiên h so 

B4 
Chuyen ho so cho Phong kinh 
te 

Chuyênviên 
Bo phan Tiep 

. , 
nhn va Tra 

két qua 

01 ngay 

. 
Phieu kiem soat qua 

trmh giai quyet ho so 
MC 

B5 

Thm djnh h so: 
- TnrO'ng hap chua dü h so 
hqp 1, can giãi trInh vài1ioc 
yea câu bô sung them, thông 
báo bang van bàn cho ng1ri 
np h so trong vông khOng 
qua 03 ngày kê tir ngày tiêp 
nhnhso. 

. 
Chuyén viên 
Phong,Kinh 

te 

ngay Thong
,

bao bo 
sung/trahoso 

Hsodáp(rngyeucau: 
Dôi chiêu ho so dA luu và ho 

02ngay 
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so dê nghj cp lai cüa thi.rcrng 
nhân c1 cap lai giäy phép 

B6 
Dx thão giy phép, Ti trInh 
1ih dto phông ki&rn tra. 

Chuyên viên 
PhôngKinh 

tê 
01 ngày 

GiAy phép cp ii 

B7 
Truâng Phông Kinh t phê 
duyt cap Giây phép 

Truting 
PhôngKinh 

tê 
01 ngày Giy phép cp 1i 

B8 

Ly sé dóng du chuyn B 
ph Tip than và. Trã kt qua 
tiêp nhan  Gi.y phép hoc 
Thông báo trã. ho so huâng 
dn thuong nhân hoàn thin 
h so và cp nhat  vào S theo 
dOi kt qua xt'r 1 cong vic. 

Chuyên viên 
PhOng Kinh 

th và B phn 
Tip nhân và 
Trá kt qua 

01 ngày 
Giy phép cp Ii 

B9 Trâ kt qua cho thuong nhân 

C/viên B 
phnTip 

than và Trá 
kt qua 

Gi 
hành 
chInh 

B1O 

Thng kê và theo dOi 

Chuyên vin PhOng Kinh t 
có trách nhim thing kê các 
TTHC thc hiên tai don vj 
vào S theo döi cp phép 

Chuyên vin 
PhôngKinh 

tê 

- 

S theo dOi c.p phép 

4 Biumu 

1. E'on d nghj cp si'ra di Gthy phép ban lé ruu (Mu so 03 ban hành kern theo 
Nghj djnh sO 17/2020/ND-CP); 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt thu tic hành chInh ban hânh kern theo Thông tii 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cia B tru&ng, Chu nhim Van phOng 
Chinh phñ (Mu sé, 0 1-06). 
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MustiO3 
TEN THU1NGNHAN CQNG IIOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S:   ngày tháng .....nám ...... 

BON BE NGH! 
Cp 1ii giy phép .(1)  

(Trong tru'?Yng hQp giâyphip bj mat, bj hông) 

KInh gri: (2) 

Ten thucing nhän:  
Dia chi tru sâ chinir Diên thoi Fax:  
Dja diem san xuâtlkinh doanir Din thoai Fax:  
Giây chi.'rng nhn dang k doanh nghip (ho.c giây tOr co giá trj pháp 1 t'Jcmg 
ducmg)!Giây chirng nhn däng k hcip tác xä, lien hip hcip tác xälGiây chirng nhn 
dang k hO kinh doanh so do cap ngày... tháng... nãrn...; 
Giây phép ." .. da dixçic cap so.... do ... cap ngày ... tháng... näm 
GiAy phép. ••(1)•  . . .d duçic cap süa dôi, bô sung/cap 1i (nêu co) so  do  
cap ngày tháng nm  

(3)  dê nghj (2)  xem xét cap 1ai  Giây phép (1) 

 vri 1 do cu th nhix sau: (4) 

(3) xin cam doan 1 do trInh bay trên hoàn toân xác thirc và thrc hin 
dung các quy djnh tai  Nghj djnh so  I05/20]7/ND-CP  ngày 14 tháng 9 nãm 2017 cüa 
ChInh phü ye kinh doanh ri.xçm, Nghj djnh so . .. ./2020/ND-CP ngày ... tháng .... närn 
2020 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung rnt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den 
diêu kin dãu tii kinh doanh thuOc 11nh vrc quân 1 nhà nuécc cüa BO Cong Thuang và 
nhüng quy djnh cüa pháp 1ut cO lien quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trách nhim 
truóc pháp 1u.t./. 

NGTXJI BAT DTIN THEO PHAP LUiT 
(Ky, ghi rô hQ ten, dóng dâ'u(nê'u co)) 

CháthIch 
': Loai giây phép: San xuât ruccu cong nghip/sán xuât ruçiu thCi cong nhãm miic dIch kinh 
doanh/phân phôi rugu/bán buôn rtrçuJbán lé nrçYu. 
(2): Ca quan cap phép: B Cong Thrang/S COng Throng/PhOng Kinh tê hoc Phông Kinh tê và Ha tang. 

Ten thuang nhân xin cap giây phép. 
L do xin cap Ia1• 
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7. Quy trInh: Cp Giy phép ban Ié san phm thuc lá (QT.33-11.2020) 

Mic dIch 

Quy djnh trinh tir và each thirc thrn djnh cp mci, cap 1i do ht hn hiu 1irc 
Giây phép bn lé san phâm thuôc lá. 

Truâc thai hn ht hiu lirc cña giy phép 30 ngày, Thwng nhân phái np h sa 
dê nghj cap 1i giây phép trong trix&ng hcTp tiêp tiic kinh doanh. Ho scr, thm 
quyn, trmnh tçr, thu tiic cap 1i nhix dôi vâi tnthng hçp cap mOi. 

2 
Phim vi: 
Ap diing d& vài Thirng nhân duçic thành !p theo quy djnh cüa pháp 1ut trên 
dja bàn Ha Ni. Cáo cong chirc thue Van phàng và PhOng kinh té - qu.nIhuyn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lut Phông, chng tác hai  cüa thuôc Ia ngày 18/6/2012; 

2. Nghj cflnh  s 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
mt s diêu và bin pháp thi hành 1ut phOng, chong tao hi cüa thuôc lá ye kinh 
doanh thuôc lá; 

3. Ngh dnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 cüa ChInh phii sira dii, 
bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 67/20131ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chông tao hai 
cña thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Ngh djnh s 08/2018/ND-CP ngây 15/01/2018 cüa ChInh phü si:ra di mt s 
nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tir kinh doanh thuc phm vi quãn 1 nhà. 
nirâc cüa BO Cong Thi.rang; 

5. Nghi. djnh s 17/2020/NE-CP cüa ChInh phñ sua di, b sung mOt  s diEu cüa 
các Nghi. djnh lien quan den diu kin dâu ttr kinh doanh thuOc  lTnh virc quãn 1 
nhà nuâc cüa B Cong Thirong; 

6. Thông ti.r s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cña B Cong Thiiang quy djnh 
chi tit mt s diêu cüa cáo Nghj djnh lien quan den kinh doanh thuOc Ia; 

7. Thông tir s 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/20 19 cüa BQ Cong Thirang v vic 
sua di, b sung mt so dieu cüa Thông tir so 57/20181f1-BCT ngày 26/12/2018 
cüa B Cong Thixcrng quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan den 
kinh doanh thuc lá; 

8. Thông tis s 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cua Bô Tài hInh quy dinh 
rnuc thu, chê do thu, nôp, quan ly va sir dung phi thârn dinh diêu kiên kinh doanh 
d cp Gi.y phép san xuât riiçlu, Giây phép san xuât thuôc lá; 

9. Thông tu s 22/201 8/TT-BTC ngày 22/02/2018 cUa B Tài chinh sfra di, b 
sung Thông tu 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cua B Tài chInh quy djnh 
rn(rc thu, ch d thu, np, quart 1 và sfr dung phi thâm djnh diêu kin kinh doanh 
d cp Giây phép san xuât rixçiu, Giây phép san xuât thuOc lá; 

10. Quyt djnh sé 1902/QD-UIBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thành 
ph Ha NOi  v vic cong b Danh mic thu tic hành chInh, thu tiic hành chInh bj 
bai bó linh vrc Cong Thuang thuc thrn quyên giài quyêt cüa Si Cong Thucrng, 
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UBND cp huyn trên dja bàn thành phi Ha Ni. 

3.2 Thanh phan ho s0 Ban 
chinh Ban sao 

1. Don d ngh cp Giy phép ban lé san phm thuc lá (Phi 
lijc 23 ban hânh kern theo Thông tix so 57/2018/1'i-BCT); 

2. Bàn sao Giy ch(rng nhn däng k doanh nghip ho.c 
Giây chiTrng nhn dang k kinh doanh và Giây chirng nhn 
mâsothuê; 

x 

3. Bàn sao các van bàn gith thiu cüa các thwmg nhân phãn 
phôi ho.c thuong nhân ban buôn san phârn thuôc lá ghi rO 
dja bàn dir kiên kinh doanh. 

x 

3.3 S hrqng h so' 

O1bt 

3.4 Thôigian xfr 1 

15 ngày lam vic k ti'r ngày nhn ãü h so hqp l. Trithng hop ti'r ch& cp phái 
trà 16'i bang van bàn và. nêu rO l do. 

3.5 No'i tip nhn và trã kt qua 

BO phn Tip nhn và Trã kát qua - UBND cp huyn 

3.6 PhI/L phi 

- PhI thm dinh: 1.2OO.00Od1Dirn kinh doanhllAn thm dinh (di vâi chü th 
kinh doanh là to chirc, doanh nghip); 

- PhI thrn djnh: 4OO.00Od/Dim kinh doanh1Ln thm dinh (di vâi chü th kinh 
doanh là h kinh doanh, Ca nhân). 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT TrInh tn Trách nhiêm Tho'i 
gian Biu mu/Kt qua 

Bi 

Thirong nhân d nghj cp 
Giây phép ban lé san phârn 
thuôc lã den B phân Tiêp 
nhan va Tra ket qua cua 
quanlhuyen nhan rnau don de 
ngh cap phep, dien day du 
các thông tin theo rnu (co the 
tãi rnâu don t1r mang din tlr) 

Thi.rcng nhan co 
nhu cau 

.. Gia 
hanh 
chrnh 

Don de nghi cap . 
Giay phep ban le 
san pham thuoc la 

B2 
Nôp h so dang k d nghi 

. cap Giay phep ban le san 
phâm thuôc lá. 

Thucingnhanco 
nhu 

GiO 
hanh 
chInh 

Theo mic 3.2 

B3 
Chuyên viên tip nhn kim 
tra dâu milc ho so: 
- Nu h so hop lé (du muc 

Chuyên viên B 
phn Tiêp nhan 
và Trã kêt qua 

Gi 
hành 
chInh 

Phiu tip nh.n h 
sci và hen trà kt 
qua 
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h sa dy dü và kê khai dy 
dü theo qui djnh): 1p phiêu 
tip nhn và hçn trã két qua 
cho ngi.thi np h sa theo qui 
djnh. 
- Nu h sa chua hçp 1 thI 
Chuyên viên tiêp nhn ho so' 
s hi±ó'ng dan 1i thu tic ho so' 
theo quy djnh. 

B4 
Chuyen ho so' cho phong kinh 
~ 

Chuyên vien 
Phông Kinh tê và 

B9 phn Tiep 
nhãnvàTrãkêt 

qua 

01 ngay 
Phiêu kiêm soát 
qua trinh giai quyet 
hôscyHC 

B5 

Thm djnh h so': 
- Trithng hp h so' không 
hcip 1, call giai tnnh V3JhoC 
yêu cãu bô sung them, thông 
báo bä.ng van ban cho ngithi 
np h so' trong vông không 
qua 07 ngày kê tr ngày tiêp 
nhn ho Chuyen viên 

PhOng Kinh th 

03 ngày 
Thông báo b sung 
h sciltrã h so' 

H so' dáp irng yëu cu: 
- Trtxông hçip thrn djnh da 
dirn dñ diêu kiên cap giây 
phep. 

- Trixng hçip thAm djnh da 
dim không dñ diêu kin cap 
giy phép 

06ngay 

, 

Bien ban tharn dinh 
dja dim kinh 
doanh. 

B6 

- Tnxäng hqp thm djnh da 
dim kinh doanh du diu kiên 
cp giy phép: 

Chuyên Vfl 

PhOng Kinh tê 
02 ngày 

Giy phép ban lê 
san phâm thuôc lá. 
Ti trInh LãIih do 

Dr thâo giây phép, Ti trInh 
länh do phông. 

Thông báo trâ h 
so' huO'ng dn 
thucing nhân hoàn 
thin h so'. 
T?i trInh Lnh dao 

B8 
Tnthng PhOng Kinh t phê 
duyt cAp GiAy phép 

Tru&ng PhOng 
Kinh tê 

02 ngày 

Gi.y phép ban lê 
san phâm thuôc lá 
Thông báo trã h 
so' huâng dn 
thuo'ng nhân hoàn 
thin ho so'. 
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T& trInh Lnh dao 

B9 

Ly s dóng du chuyn B 
phn Tip nhn và Trà kt qua 
tiêp nhn Giây phép hoc van 
bàn và cp nht vào So theo 
döi kt qua xr l' cong vic. 

Chuyên vjên 
Phông Kinh té 

và B phan Tip 
nhn và Trã kêt 

qua 

01 ngày 

Giy phép bàn lé 
san phâm thuc là 

Thông báo b sung 
h 

B 10 Trá k& qua cho thixcing nhân 

Chuyên viên 
PhOng Kinh t 
B ph.n Tip 

nhân và Trã kêt 
qua 

Gii 
hành 
chInh 

Giy php ban lé 
san phâm thuôc là. 
Thông báo trã h 
sa huâng dn 
tlnrang nhãn hoàn 
thiên ho sa. 
So theo dOi cap 
phép 

B 11 

TMng kê và theo dOi 
Chuyên viên Phông Kinh tê 
cO trách nhim thng kê CC 

TTHC thire hiên tai don vi 
vào S theo dOi cp phép 

Chuyên viên 
Phông Kinh tê 01 ngày 

B12 

Thtrcmg nhân d nghj cp 
Giy phép ban lé san phm 
thuôc Ia den B phn Tiep 
nhn và Trà ket qua cüa 
quni'huyn nhn mâu 
nghj cap phép, din dAy dü 
các thông tin theo mu. (CO 
the tãi mu don tCr mng din 
t) 

Thuong nhân CO 

nhu cu 

Gi?y 
hành 
chInh 

So theo dOi cp 
phép 

4 Biu mh 
1. Don de nghj cp Giy phép ban lé san phrn thuc Ia (Phii liic 23 ban hành kern 

thu tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
cüa BO tmng, Chü nhim Van phông 

theo Thông ttx s 57/20181f1-BCT); 
2. Bieu mu theo dOi, giâi quyet 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 
ChInh phü (Mu s 0 1-06). 
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Phi1iic23 
(Ban hành kern theo Thông tw so Thông ttc sO 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cia B5 COng Thiwng,) 

TEN THTfO'NG NHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hanh phñc 

S: I... , ngày  tháng närn  

1XN BE NGH! 
CAP GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA 

KInhgüi:    (1) 

1. Ten thiwng nhân:  
2. Dia chi tru s chInh:  
3.Dintho.i: Fax  
4. Giây chirng nhn däng k kinh doanh (hoc Giây chüng nhn dàng k doanh 
nghip) so  do  cap däng k lan dâu ngày  tháng  
nàm , dng k thay dôi lan thir ngày tháng näm  
5. Chi nhánh, van phông di din hoc dja diem kinh doanh (neu có): 
-Ten:  
-Diachi:  
-Diênthoai: Fax:  
Dê nghj ...  (1) xem xét cap Giây phép ban lé san phâm thuôc lá, ci the nhix sau: 
6. Duqc phép rnua san phârn thuôc lá cüa các thixang nhân ban buôn san phâm thuc Ia 
có ten sau: 

 (2) 
7. Duqc phép th chi'rc ban lé san ph.m thuc lá ti các da dirn: (3)  
(ghi rO ten thiiang nhân) xin cam doan thirc hin dung các quy djnh ti Nghi dnh 
so 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 nàm 2013 cüa ChInh phñ quy dnh chi tiêt môt s 
diu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chong tác hi cüa thuôc lá v kinh doanh thuc 
lá, Thông lit so Thông lit so 57/2018/Tf-BCT ngày 26 thang 12 nam 2018 cüa BO 
Cong Thixong quy djnh chi tiét rnt so diéu ca Nghj dnhsO 67/2013/ND-CP ngày 27 
tháng 6 näm 2013 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 
Lut PhOng, chong tác hai  ci'ia thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá và nhung quy djnh cUa 
pháp Iut lien quan. Nêu sai xin hoàn toàn chju trách nhim truàc pháp lut./. 

Ngtrôi dii din theo pháp 1ut cüa thirong nhân 
(hQ và ten, k ten, dóng dOu,) 

Chá thIch: 
(1): Ghi rO ten cap huyn noi thxong nhân d kiên xin phép dê kinh doarih. 
(2): Ghi rO ten, dja chi cüa các thixang nhân ban buôn san phâm thuôc Ia. 
(3): Ghi rô ten, da chi, din thoi các dja dirn thuang nhâii dr kin xin phép d ban lé san phm 
thuôc Ia. 
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8. Quy trIiih: Cp sü'a di, b sung Giy phép ban lè san phâm thuôc hI (QT.34-
11.2020) 

Miic dIch: 
Quy djnh trInh tr và each thrc thrn djnh cp sira dôi, b sung Giy phép ban lé 
san phâm thuôc lã. 

2 
Phim vi: 
Ap diing di vâi Thuong nhân duçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut trên 
dja bàn Ha NOi.  Các cong chirc thuc Van phông và PhOng kinh té -qu.nIhuyn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Csrpháp1 

1. Lut Phông, chéng tác hi cña thuc lá ngày 18/6/2012; 

2. Nghj djnh s 67/2013/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh phü quy dinh chi tit 
rrit so diu và bin pháp thi hành luat  phông, chong tác hi cUa thuôc lá v kinh 
doanh thuôc lá; 

3. Nghj djnh së 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 cüa ChInh phü si'ra di, 
ho sung mt sO diêu cüa Ngh djnh so 67/201 3/ND-CP ngày 27/6/2013 cüa ChInh 
phU quy djnh chi tiêt rnt so diêu và bin pháp thi hành Lust PhOng, chông tác hai 
cita thuôc lá ye kinh doanh thuôc lá; 

4. Nghj djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa Chfnh phii sra di môt s 
nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doaflh thuc phm vi quãn 1 nhà 
nuâc cüa B Cong Thu(mg; 

5. Nghj djnh s 17/2020/ND-CP cüa ChInh phi sUa dôi, b sung mt s6 diu cüa 
các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh virc quãn l 
nhà nuâc cüa B COng Thixang; 

6. Thông tu s 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 cña B Cong Thiwng quy dinh 
chi tit mt so diu cüa các Nghj. djnh lien quan den kinh doanh thuôc lá; 

7. Thông tix s 28/2019/U-BCT ngày 15/11/2019 cüa B Cong Thuong v vic 
s11a dii, b6 sung rnt sO diêu cUa Thông P.r sO 57/201 8/TT-B CT ngày 26/12/2018 
cña BO Cong Thuo'ng quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan dn 
kinh doanh thuOc la; 

8. Thông tu s 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa BQ Tai chInh quy djnh 
mi'rc thu, chê d thu, np, quàn 1 và si:r ding phi thâm djnh diêu kin kinh doanh 
d c.p Giy phép san xuât rixçru, Giây phép san xuât thuOc Ia; 

9. Thông tu s 22/20.1 8/TT-BTC ngày 22/02/2018 cüa Bô Tài chInh sira di, b 
sung Thông tu 29 9/20 16/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa B Tài chInh quy dinh 
mirc thu, chê dO thu, np, quà.n 15' và sir diing phi thâm djnh diêu kin kinh doanh 
d cp GiAy phép san xut ruçlu, Giây phép san xuât thuOc lá; 

10. Quyt dnh sé 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cüa Chü tch UBND thành 
phô Ha Nôi ye viêc cong ho Danh muc thu tue hanh chinh, thu tue hanh chinh bi 
bi bó linh vrc Cong Thuong thuOc  thârn quyên giài quyêt cña Si Cong Th'ixcmg, 
LJBND c.p huyn trên da bàn thành phô Ha NOi. 

3.2 Thành phn ho so Ban chInh Ban sao 
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1. Thm d nghj cp sira dëi, b sung Giy phép bn lé san 
phrn thuc Ia (Phii ric 46 ban hành kern theo Thông tu 
s 5 7/20 18/TT-BCT); 

x 

2. Ban sao Giy phép ban lé san phrn thuc Ia d drçc 
cap; 

3. Các tài 1iu chüng minh nhu cu sfra di, b sung. x x 

3.3 So hrçrng h so 

01b 

3.4 Thôi gian xfr I 

15 ngày lam vic k ttr ngày nhn dü h so hçip 1. Truông hçip t1r chi cp phãi 
trã l?yi bang van ban và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn Va trã kt qua 

B phn Tip nhn và Trã kt qua - UBND cp huyn 

3.6 PhI/L phi 

- PhI thm djnh: 1.200.000diDirn kinh doanhllAn thArn djnh (di vói chü th 
kinh doanh là to chirc, doanh nghip) 

- PhI thm dinh: 4O0.000dIDirn kinh doanhfLAn thm djnh (di vâi chü th kinh 
doanh là h kinh doanh, Ca nhân) 

(1)6i vOi tnrOng hcTp si.'ra di, b sung, chi thu phi thm djnh khi thucing nhân thay 
di da diem kinh doanh hoc bô sung dja diem kinh doanh). 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tif Trach nhiem Thôi 
. gian 

. 
Bieu maulKet qua 

B 1 

Thixong nhân d nghj cAp sfxa 
dôi, bô sung Giây phép ban lé 
san phâm thuôc lá den B 
ph.n Tiêp nh.n'và Trã kêt qua 
cüa qun!huyn nhn mâu don 
dê nghj cap phép, diên day dü 
các thông tin theo mu (co the 
tài mu don tü rnng din t'r) 

Thuong nhân 
có nhu câu 

Gi 
hành  
h'nh C 1 

Don dê ng cp sàa 
dôi, bO sung GiAy 
phép ban lé san phArn 
thu& la. 

B2 
Nôp h so däng k d nghi 

•,. 
cap Giay phep ban le san 
pham thuoc la. 

Thiscingnhan 
conhucau 

Giô 
hanh 
chrnh 

Theo muc 3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradâumuchOscx: 
- Néu hO so hçTp l (dâu rniiC 
ho so day dü và ké khai dY 
du theo qui dnh): 1p phiêu 
tiêp nhn và hçn trã kêt qua 
cho ngu&i np ho so theo qui 

Chuyen vien 
BO phân Tip.. 
nhân và Trâ 

kt qua 

'° 
hanh 
chinh 

Phiu tip nhân h 
và hen trâ kt qua 
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dinh. 

- Nu h so chua hop 1 th1 
Chuyén viên tiêp nhn ho so 
sê hii6ng dan 1i thñ tic ho so 
theo quy dtnh. 

B4 
Chuyen ho so cho phong krnh 

Chuyênviên 
PhôngKinhtê 

va BQ phn 
Tiépnhnvà 
Trà kêt qua 

01 ngay 
Phiêu kiêm soá.t qua 
trrnh giai quyet ho so 
HC 

B5 

Thm dinh h so: 

- Trithng hqp h so không 
hop 1, cAn giãi trinh và!hoc 
yêu cu bè sung them, thông 
báo bang van bàn cho ngithi 
np ho so trong vOng khong 
qua 07 ngày kê tr ngày tiêp 
nhân ho 

Chuyên viên 
PhôngKinh 

tê 

03 n g ' 
Thông báo bô sung ho 
so/trã ho so 

H so dAp l'rng yêu cu: 

- Trung hop thm djnh dja 
diem âü diêu kiên cap giây 
h' p ep. 

- Trithng hçip thârn dnh da 
diem không dñ diêu kin cap 
giy phép 

06 ngày 
Bien ban tham dinh 
dia dim kinh doanh. 

B6 

- Trrnmg hop thm dinh dia 
diem kinh doanh du dieu kien 
cap giayphep: 

Dir thão giây phép, Th trInh 
lanh do phong. Chuyên viên 

PhangKinh 
te 

02 ngày 

. 
Giay phep ban le san 
pham thuoc la cap sixa 

. doi, bo sung. 

T trInh Lanh dao 

- Trixäng hop thm djnh dia 
dirn kinh doanh không dü 
diu kiin cap giây phép: 

Dir thão Thông báo trã ho 
hi.râng dn thuo'ng nhân hoàn 
thinhôsci 

Thông bAo trã h so 
huàng dn thi.rcrng 
nhân hoàn thin ho so. 

Ta trinh Lanh do 

B8 
Tri.xông PhOng Kinh tê phê 

. duyet cap Giay phep 

Truâiw 
Phong Krnh 

te 
02 ngay 

Giy phép bAn lé sAn 
phâm thuôc lá cAp süa 
dôi,bo sung. 

Thong bao tra ho so 
huong dan thwmg 
nhAn hoAn thiên ho so 

T trInh Lanh dao 

/ 
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B9 

hAy s dóng du chuyn B 
phn Tip nhn và Trã kêt qua 
tiêp nhn Giây phép hoc van 
ban và cp nht vào So theo 
dOi kt qua xr 1 cong vic. 

Chuyéji 
Phông Kinh 

té và BO phn 
Tip i11aii a 
Trã kt qua 

01 ngày 

Giy phép ban lé san 
phm thuc lã cAp sl'ra 
dM, b sung 
Thông báo trã h sci 
hirâng dn thiicmg 
nhân hoàn thin h sa 

B1O Trã kêt qua cho thixang nhân 

Chuyên vién 
Phông Kinh 
té B phn 

Tip nhn và 
Trãktquã 

Già' 
hành 
chInh 

GiAy phép ban lé san 
phâm thuôc Ia cAp si'ra 
dii, b sung. 

Thông báo trá h sci 
hi.thng dn thixo'ng 
nhânhoànthinh sa 
S theo dOi cAp phép 

B 11 

Thng kê và theo dOi 

Chuyên viên Phông Kinh t 
có trách nhim thng kê các 
TTHC thirc hiên tai  ctcn vi 
vào S theo dOi cAp phép 

Chuyên viên 
PhôngKinh 

tê 

B12 

ThrnTmg nhân d nghj cAp 
GiAy phép ban lé san phArn 
thuôc lá dn B phn Tiêp 
nhn và Trà kt qua cüa 
qunIhuyn nhn mu dcm d 
nghj cap phép, din dy dü 
các thông tin theo mu. (Co 
th tái mâu don tr mng din 
t1) 

Thuong 
có nilu cu 

Gi? 
hành 
chInh 

S theo döi cAp phép 

4 Biu mu 

1. Dan d nghj cAp süa di, b 
46 ban hành kern theo Thông tix 

2. Biu mu theo dOi, giãi quyt 

sung Giây phép ban lé san phAm thu& Ia (Phi Iiic 
so 5712018/TT-.BCT); 

thñ tiic hành chInh ban hành kern theo Thông tu 
cüa B truing, Chü nhiem  Van phèng s 01/201 8111 \TPCP ngày 23/11/2018 

ChInh phü (Mu s 0 1-06). 
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Phii hic46 
(Kern theo Thông tie so 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 näm 2018 cza B5 Cong Thu'cng) 

TEN TH!XONG NTIAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - H?nh phüc 

S& I... , ngày  tháng nárn  

DON D1 NGH1 CAP SA DOI, BO SUNG 
GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA 

KInh gl'ri: Phông Cong Thuang....(1) 

1. Ten thuang nhân:  
2. Dja chi trii si chInh: ;• 
3.Dinthoai Fax  
4. Giây chimg nhn däng k doanh nghip (hoc Giây chirng nhn däng k h kinh 
doanh...) so  do  cap dang k lan dâu ngày  thãng  
närn , dãng k thay dôi lan thr ngày tháng nãrn  
5. Chi nhánh, van phông di din hoc dja diem kinh doanh (nOu có): 
-Ten:  
-Djachi:  
-Dinthoai Fax  
6. D duçxc Phông Cong Thixang...(1) cap Giây phép ban 10 san phâm thuôc lá 
s ngày tháng näm 
7. D dixc Phông Cong Thuarig.. .(1) cap Giãy phOp ban 10 san phâm thuôc lá (si'xa 
di, b sung lan thcr ) so ngày tháng näm (neu da co) 

(2).... 
• . (ghi r5 ten thwo'ng nh0n.)... (3,) kinh dê nghj PhOng Cong Thucmg xern xét cap si~a 

di, bô sung Giây phép phn phôi sOn phârn thuôc lá, vài 1 do cii the nhu sau (&y 
thuc vào nhu cu tha dôi, b sung dê doanh nghip thyv hin theo rn7t trong các dé 
nghj dwOi day): 
8. Si'ra dôi thông tin chung (ten thuo'ng nhân, tri sâ chInh, giây chirng nhn dang k 
doanh nghip (hoc Giy chñng nhn dang k h kinh doanh...), chi nhánh, van phOng 
dai din, dja dim kinh doanh,...) 
Thông tin cü  
Thông tin mOi  
9. S. dôi, bO sung vO to chic ban 10 san phâm thuôc lá, nhi.r sau: 
- Duqc phép mua sOn phm thuôc lá cña thuang nhân phOn phOi, thucyng nhân ban 
buôn sOnphOin thuéic lá có tOn sau: 

- D th chirc ban 10 sOn phrn thuc lá ti các dja dirn: 

10. Sira di, b sung cOc dja dirn t chrc ban 10 sOn phm thu6c 10: 
a) Dê nghj si1a dôi: 
Thông tin cü  
Thông tin 1n6i (5) 

(4)  

(5)  
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b) D nghj b sung: 
(6). 

ghi r6 ten thzto'ng nhán) xin cam doan thirc hin dung các quy djnh t.i Nghj 
djnh so 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 nàm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tit 
môt so diêu va biên phap thi hanh Luât Phong, chông taç hai cua thuôc Ia ye kinh 
doanh thuôc lá duçic si'ra dOi, ho sung mt so diêu tai  Nghj djnh so 106/2017/ND-CP 
ngày 14 tháng 9 nàrn 2017 sfra dôi, ho sung mt so diêu cüa Nghj djnh s 
67/2013/ND-CP và Ngh djnh so 08/20181ND-CP ngày 15 tháng 01 nAm 2018 cüa 
Chinh phü sra dôi mOt so Ngh djnh lien quan den diêu kin dau tu kinh doanh thuc 
phm vi quail l nhà nuiâc cüa B Cong Thirong, Thông tr so 57/2018/TT-BCT ngày 
26 tháng 12 näm 2018 cüa B Cong Thirang quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa cac 
Nghj djnh lien quan den kinh doanh thuôc Ia và nhUng quy djnh cüa pháp luât lien 
quan. Doanh nghip xin cam doan nhUng nOi  dung kê khai trên là dung và xin hoàn 
toàn chju trách nhim tnrâc pháp 1ut./. 

• Ngirôi dii din theo pháp 1ut cüa thirong nhân 
(HQ và ten, 1g ten, dóng dáu) 

GháthIch: 
(1) Phông Cong Throiig hoc drni vj duçc cap thâm quyên giao (vi did: Phong Kinh té,...) 
(2): Ghi rö tirng Ian sa dOi, bô sung, so giây phép, ngày cap (nêu co). 
(3): Ten Thuong nhân. 
(4): Ghi rO ten, dja chi thixang nhân phân phôi, thuung nhân ban buOn san phâm thuôc Ia. 
(5): Ghi rO ten, da chi, din thoi các dja diem thi.rcing nhân dir kiên xin phép de ban Iê san phm 
thuOc Ia. 
(6) Ghi rO các ni dung khác can sUa dôi, bO sung. 



201 

9. Quy trInh: Cp 1i Giy phép ban lê san phãm thuôc h (QT.35-11.2020) 

Muc dich: 
Quy djnh trInh tr va each thrc thrn djnh cp 1i Giy phép ban lé san phrn 
thuôc Ia (trong lrzthng hcip bf mat, bj tiêu hiy toàn b5 ho4c  mi5tphdn, bj rách, nat 
hoccbjcháy) 

2 
Phim vi: 
Ap diing di vâi Thuo'ng nhân dixçic thành 1.p theo quy djnh cüa pháp 1ut trén 
dja bàn Ha Ni. Các cong chtrc thuc Van phông và PhOng kinh té - qu.nIhuyn. 

3 Ni dung quy trInh 

3.1 Co s& pháp 1 

1. Lut Phông, chng tác hai  cüa thuc lá ngày 18/6/20 12; 
2. Ngh djnh st 67/2013/ND-.CP ngày 27/6/20 13 cüa ChInh phñ 
rnt s diu và bin pháp thi hành 1ut phOng, chong tác hi 
doanh thuôc lá; 
3. Nghj djnh s 106/2017/2020/ND-CP ngày 14/9/2017 ci'ia 
bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 67/2013/ND-CP ngày 
phU quy dnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut 
cüathuôclávêkinh doanhthuoclá; 
4. Nghj djnh s 08/2018/ND-CP ngày 15/01/2018 cüa ChInh 
nghj djnh lien quan den diéu kin dâu tu kinh doanh thuc phrn 
nuâc cüa BO Cong Thirang; 
5. Ngh djnh s 17/2020/ND-CP cña Chinh phii sira d&, b sung 
các Nghj djnh lien quan dn diu kin dâu tix kinh doanh thuc 
nha nuOc cüa B Cong Thuong; 

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

quy djnh chi tit 
cüa thuôc lá ye kinh 

ChInh phü si'Ia di, 
27/6/2013 cüa Chjnh 
Phông, chông tác hai 

phü sira di mt s 
vi quãn 1 nhà 

mt s diu cña 
lTnh virc quail 1)" 

Thi.wng quy dinh 
thuôc lá; 

Thiwng v vic 
ngày 26/12/2018 

djnh lien quan den 

Tai chInh quy dnh 
diêu kin kinh doanh 

chinh süa di, b 
Tai chinh quy djnh 

diêu kiên kinh doanh 

tch UBND thành 
tic hành chInh bi 
S Cong Thuang, 

7. Thông ti.r s 28/20191f1-BCT ngày 15/11/2019 cüa B Cong 
sa d&, b sung mOt  sé diu cia Thông tix so 57/2018/]iT-BCT 
cña B Cong Thixcing quy djnh chi tiêt mOt so diêu cüa các Nghj 
kinh doanh thuc lá; 
8. Thông ttr s 299/2016111-BTC ngày 15/11/2016 cüa B 
rnrc thu, ch d thu, ntp, quãn 1 và sü diing phi thâm djnh 
d cp Giy phép san xut ri.igu, Giây phép san xuât thuôc lá; 

9. Thông tir s 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 cüa BO Tài 
sung Thông tu 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa B 
muc thu, chê do thu, nOp, quan ly va si.r dung phi thârn dinh 
d cp Giây phép san xuât rirqu, Giãy phép san xuât thuOc lá; 

10. Quyt dnh s 1902/QD-UBND ngày 11/5/2020 cña Chü 
ph Ha Ni v vic cong b Danh miic thu tic hành chInh, thu 
bi bö lTnh vrc Cong Thixmig thuc thârn quyên giài quyêt cña 
UBND cp huyn trên dja bàn thành phô Ha Ni. 

3.2 Thành phn h so chinh Ban sao 
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* Tru'orng hçrp cap Ii Giy phép do hêt thô'i htn hiu hrc: R sa, thm quyn, 
trInh tr, thñ tic cap 1i déi vài quy djnh tai  khoãn nay áp d1ing niur quy djnh di 
vOi tnxng hcrp cap mâi. 
* Trirô'ng hçrp Giãy phép kinh doanh bàn lê san phm rirqu bj mt, bi tiêu 
hüy toàn b hoc mt phãn, bj rách, nat hoc bj cháy: 

1. Dan d nghi cp 'ai Giy phép bàn lé sn phrn thuc Ia (Phii 
11.jc 52 ban hành kern theo Thông tix so 57/20 1 8/fl -BCT); 

2. Bàn sao GiAy phép bàn lé san phm thuc lá dä di.rçrc c.p 
(nu co). 

3.3 S hrçng h so 

01 b 

3.4 Thôrigianxfr1 

15 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h sa hçp 1. Tnthng hqp t1r chi cp phãi 
trã 1i bang van ban và nêu rO 1 do. 

3.5 Noi tip nhn và trã kt qua 

BO phn Tip nhn và Trã kt qua - UBND cp huyn 

3.6 PhL1L phi 

KhOng 

3.7 Quy trInh xfr 1 cong vic 

TT Trinh tir Trach nhiem 
Thô'i 

. gian 
. 

Bieu mau/Ket qua 

Bi 

Thuang nhân d ngh cp li 
Giây phép bàn lé san phârn 
thuôc Ia den Bô phân Tiêp 
nhan va Tra ket qua cua 
quanlhuyen nhan mau dcm de 
ngh Cap phep, then day du 
CáC thông tin theo mu (co the 
tãi mu dan tir rnng din tfr) 

Thixcrng nhan co 
nhu cau 

.. 
Gia 
hanh 
chinh 

Don denghi cap lai . 
Giay phep ban le 

• san pham thuoc la. 

B2 
NOp h so dang k d nghi 

, 
cap Giay phep ban le san 
phârn thuOc Ia. 

. 
Tlurang nhan co 

Gi? 
hanh 
chInh 

Theomiic3.2 

B3 

Chuyên viên tip nhn kim 
tradâumchOscr: 
- Nu h so hcrp I (du rniic 
h so dÀy dü và kê khai dÀy dü 
theo qui djnh): Lp phiêu tip 
nhn và hçn trã kt qua cho 
nguxi np ho so theo qui dnh. 
- Nu h so chua hcrp 1 thI 
Chuyên viên tiêp nhn ho so 

Chuyén 'viên B 
phn Tiêp nhan  
và Trã két qua 

GRc 
hànli 
chInh 

Phiêu tiép nhn h 
so và hçn trã kt 
qua 
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së hixo'ng dn lai  thCi tiic h so 
theo quy djnh. 

B4 
Chuyn h so cho phông kinh 
tê 

Chuyên viên 
Phông Kinh t và 

B phn Tip 
nhnvàTràkêt 

qua 

01 ngày 
Phiu kiêrn soát 
qua trinh giài quyt 
hôsoHC 

B5 

Thm djII1I h so: 

- Truông hçip h so không 
hcrp 1, can giãi trlflh Va/hOac 
yeu câu bô sung them, thông 
bão bang van bàn cho ngtià'i 
np h so trong vông không 
qua 07 ngày kê tr ngày tiêp 
nhan h Chuyên viên 

Phông Kinh t 

03 ngày 
Thông báo b sung 
h so/trâ h SO 

so dáp l'mg yêu c.u: 

- TniOng hçp thm djIIII dja 
dim dü diêu kin cap giây 
phép. 

- Tnrng hqp thm djnh dja 
dim không dü dMu kin cap 
gi.y phép 

06 ngày 

Biên bàn thm dinh 
da dim kinh 
doanh (nu có). 

B6 

- Tru?mg hçp thrn djnh dja 
dim kinh doanh dü diêu kin 
cp giy phép: 

Di,r thào giy phép, Ti trInh 
lanh do phàng. 

Chuyên viên 
Phông K.iflh tê 

02 ngày 

GiAy phép ban le 
san phm thuôc lá 
1.i. 

Ti trInh Lanh dao 

- Tnr?mg hcrp thAm dijnh dja 
dirn kinh doanli không 
diu kin cp gi.y phép: 

Dr thão Thông báo trà hJ 
hu6ng dn thuong nhân hoàn 
thinhso 

02 ngày 

Thông báo trà h 
so htthng dn 
th'irong nhân hoàn 
thiên ho so. 

Ti trInh Lanh dao 

B8 
Trurng PhOng Kinh t phê 
duyt cp Giy phép 

Truông Phông 
Kinh tê 

02 i-ày 

Giy phép ban lé 
san phrn thuc lá 
1i. 

Thông báo trà h 
so huâng dn 
thiiong nhan hoàn 
thin ho so 
Ti trInh Lnh dao 

B9 
Ly s dóng du chuyn B 
phn Tiêp nhn và Trà kt qua 
tip nhn Giây phép hoc van 

Chuyên vien 
PhOng Kinh tê 

và BO phn Tiêp 
01 ngày 

Giy phép ban lé 
san phâm thc iá 
Ij 
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bàn và cp nht vào S theo 
dOi kt qua xi'r 1 cong vic. 

nhan  và Trã kt 
qua 

Thông báo trã h 
sa huàng dan 
thirnng nhân hoàn 
thiênhôscy 

B 10 Trà kt qua cho thuang nhân 

Chuyên viên 
Phông Kinhtê 
B phn Tiêp 

nhn và Trã kêt 
qua 

Giàr 
hành 
chInh 

Giây phép ban lé 
san phârn thuôc lá 
1j. 
Thông báo trã h 
sa hixOng dn 
thrang nhân hoàn 
thinhôsa 

S theo dOi cp 
phép 

B 11 

Thng kê va theo dOi 
Chuyên viên Phông Kinh te 
có trách nhim thông kê Cac 
TTHC thuc hiên ti dcm vi 
vào So theo dOi cap phép 

Chuyên vién 
Phông Kinh t 

B 12 

Thuo'ng nhân d ngh cp 
Giây phép ban lé san phârn 
thuôc lá den B ph.n Tiêp 
nhn và Trã két qua cüa 
qunIhuyn nhn rnu don dë 
nghj cap phép, diên day dñ 
các thông tin theo mu (co the 
tãi mu dun tr mng din tü) 

Thirang nhân có 
nhu can 

Gi 
hành  
chIrth 

So theo dOi cap 
phép 

4 Biu mâu 

1. Don d nghj cp 1.i Giy phép ban lé san phrn thuc Ia (Phii 1'çic 52 ban hành 
kern theo Thông tu so 57/2018/TT-BCT); 

2. Biu mu theo dOi, giài quyt thu tiic hành chinh ban hành kern theo Thông tix 
s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cfja B truOng, Chü nhim Van phOng 
ChInh phü (Mu so 01-06). 
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Phi lic 52 
(Kern theo Thông tic so 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 nárn 2018 cia B5 Cong Thwcrng) 

TEN THTJNG NHAN CONG HOA xA HQI CHtJ NGIIIA VIT NAM 
Bôc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

S& I... , ngày  tháng närn 20 

BN BE NGH! CAP LAI 
GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA 

(trong trwOng hop hi rnt, hi tiêu hi'ey toàn b5 hoc rn5tphdn, bj rách, nat hoäc bj cháy) 

KInh gii: PHONG CONG THUNG (1) 

1. Ten thrnmg nhân:  

2. Dia chi tru s chInh:  

3.Diênthoai Fax  

4. Gi.y chifrng nhn dang k3 doanh nghip (hoc Giây chirng nhn däng k h kinh 
doanh...) so  do  cap däng k 1n du ngày  
thang nàrn ,dàng k thay dôi lan thir ngy tháng nàm 

5. Chi nhánh, van phOng dai  din: 

-Ten:  

-Dachi:  

-Diênthoi Fax  

6. Dã thrqc PhOng Cong Thuong (1)  cp GiAy phép ban lé san phm thuc lá 
so ngày tháng näm cho  

7. D dugc Phong Cong Thixong (1) cp sra di, bô sung Giây phép ban lé san 
phâm thuôc lá so ngày tháng näm cho...........(neu co). 

8....(ghi r5 ten thwing nhân)...kInh d nghj Phông Cong Thucing (1)  

xem xét cAp 1i GiAy phép ban lé san phAm thuc lá, vói 1 do (2)  

(ghi rö ten thwo'ng nhán) xin cam doan thirc hin dung các quy djnh ti Nghi 
djnh so 67/20131ND-CP ngày 27 tháng 6 näm 2013 cüa ChInh phU quy djnh chi ti& 
mt so diêu và bin pháp thi hãnh Lut Phông, chong tác hi cüa thuôc lá v kinh 
doanh thuôc lá; Nghj djnh so 106/2017/ND- CP ngày 14 tháng 9 näm 2017 sua di, b 
sung rht so diêu Ngh djnh so 67/2013/ND-CF và Nghj djnh so 08/2018/ND-CP ngày 
15 tháng 01 näm 2018 sra di mt so Nghj dnh lien quan den diéu kién du tir kinh 
doanh thuc phxn vi quàn l Nhà rnrOc cüa BO Cong Thi.rang, Nghj djnh s 
17/2020/ND-CP ngày 05 tháng 02 näm 2020 sira dôi, bô sung mt s diu cña cac 
Ngh djnh lien quan den diêu kin dâu tix kinh doanh thuôc lTnh virc quãn l Nhà nuc 
cüa BQ Cong Thung, Thông tir so 57/2018/TT-BCT ngày 26 thang 12 näm 2018 cUa 
BQ Cong Thuung quy dnh chi tiêt mt sO dieu ca cac Nghj djnh lien quan dn kinh 
doanh thuOc lá, Thông tir sO 28/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 närn 2019sra di, b 
sung mOt  sO diêu cüa Thông tir so 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 näm 2018 cña 
B Cong Thircing quy djnh chi tiêt mOt  sO diéu cüa các Nghj dnh lien quan dn kinh 
doanh thuc lá. Nu sai. . xin hoãn toàn chju trách nhirn trixóc phãp 1ut. Doanh 
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nghip xin cam doan nhüng ni dung kê khai trên là dung và xin hoàn toàn chju trách 
nhim truâc pháp 1ut./. 

Ngir?ri di din theo pháp Iut cüa thtro'ng nhân 
(HQ và ten, Içj ten, dóng dáu,) 

CháthIch: 
(1): Phông Cong Thuang hoc dan vj &rçic cap thãm quyên giao (vI d: PhOng Kinh té,...) 
(2): Ghi rO 1 do xin cap 1i. 



Phii luc ifi 
DANH MUC QTJY TRINH NQI BO RI BAI BO 

(Ban hành kern theo Quyê't djnh s /QD- UBND 
ngày tháng närn 2020 cña Uy ban nhán dan thànhphó Ha Nç5i) 

STT 
S thfr t%r quy trInh ni b tii 
Quyêt cljnh phê duyt QTNB 

cüa TJBND Thành phô 
Ten quy trInh nôi ho 

I Linh vtrc Kinh doanh khI 

1 
S 1 - Muc A Phii lie 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cap Giây chrng nhan  dü diêu kin thucmg 
nhân kinh doanh mua ban LPG 

2 
S 13 - Mic A Phu luc 1, 2 
Quyêt djnh So 6600/QD-UBND 
ngayl4/11/2019 

Cap Giây chüng nhn dü diu kin thuang 
nhn kinh doanhmüa ban LNG 

3 
SO 19 - Muc A Phu h1c 1, 2 
Quyt djnh sO 6600/QD-UBND 
ngay 14/11/20 19 

Cap Giây chüng nhn dü diu kiin  thuo'ng 
nhãn kinh doanh mua ban CNG 

II Linh virc Hóa cht 

4 
sO 32 - Miic A Phii liic 1, 2 
Quyt dinh sO 6600/QD-UBND 
ngãy 14/11/2019 

Cp Giy chrngnhn dü diu kin san xut 
hOa chit san xuât, kinh doanh Co diu kiên 
trong linh vrc cong nghip 

5 
SO 33 - Miic A Ph'çi 1iic 1, 2 
Quyt djnh sO 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp diu chinh Giy chrng nhn dü diu 
kin san xut hóa chat san xut, kinh doanh 
cO diu kin trong linh virc cong nghip 

6 
SO 34 - Miic A Phi lic 1 Quyt 
djnh sO 6600/QD-UBND ngày 
14/11/2019 

Cp 'a Giy chng nhn dü diu kin san 
xuât hóa chat san xut, kinh doanh cO diu 
kin trong lTnh vre cong nghip 

7 
SO 35 - Mic A Phii 11ic 1, 2 
Quyt djnh sO 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp Giy chirng nhn dü diu kiên kinh 
doanh hóa chit san xuât, kinh doanh có diu 
kin trong linh vrc cong nghip 

8 
SO 36 - Miic A Phi 1iic 1, 2 
Quy& djnh sO 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp diu chinh Gity chfrng nhn dCi diu 
kiên kinh doanh hOa cht san xut, kinh 
doanh cO diu kin trong linh virc cong 
nghip 

9 
SO 37 - Mic A Phi liic 1, 2 
Quyt djnh sO 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp 1i Gi.y chrng nhn dü diu kiên kinh 
doanh hóa chit san xut, kinh doanh cO di&u 
kin trong lirth vrc cOng nghip 

III Linh virc Ln'u thông hang hOa trong ñiró'c 

10 
So 53 - Mtic A Phçi luc 1, 2 
Quyt djnh sO 66001QD-UBND 
ngày 14/11/2019. 

Cp Giy phép ban buôn san phm thuOc Ia 
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STT 
S thfr tur quy trinh ni b ti 
Quyt dnh phê duyt QTNB 

cüa TJBND Thãnh ph 
Ten quy trInh nui b 

11 
S 54Mic A Phu luc 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngàyl4/11/2019 

Cap lai Giy phép ban buôn san phrn thuc 
lá 

12 
S 55 - Muc A Phii lic 1, 2 
Quyt djnh s 66O0/Q-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cap si'ra di, b sung Giy phép ban buôn 
sãnphmthuc1á 

13 
S 56 - Muc A Phu luc 1, 2 
Quy& dnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp Giy phép mua ban nguyen 1iu thuc lã 

14 
S 57 - Muc A Phii luc 1, 2 
Quyt dnh 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp sfra di, b sung Giy phép mua ban 
flgUyefl 1iu thuc lá 

15 
S658-McAPhii1'c1,2 
Quyt dinh s6 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cap 1a Giy phép mua ban nguyen 1iu 
thuôclá 

16 
S 59 - Miic A Phii luc 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-LJBND 
ngày 14/11/2019 

Cap Giây chi'rng nhn dü diu kiên dAu tir 
trông cay thuc lá 

17 
S 60 - Muc A Phu luc 1, 2 
Quyt dinh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp sra dji, b sung Giy chi'rng nhan  dñ 
diêu kin du tix trng cay thuc lá 

18 
S 61 - Muc A Phu luc 1, 2 
Quyet djnh so 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp 1ai Giy chrng nhn áñ diu kin dAu lii 
trông cay thuc lá 

19 
S73-MiicAPh1iic1,2 
Quyt djnh 6600/QE-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp GiAy phép ban buôn rtrçiu trên dja bàn 
tinh, thành phô tri1c thuc Trung rnrng 

20 
S 74 - Miic A Phii 1iic 1, 2 
Quyêt djnh s 6600/QD-LJBND 
ngày 14/11/2019 

Cp sira dii, b sung Gi&y phép ban buôn 
ruçru trén dja bàn tinh, thành ph tr1rc thuc 
Trung uang 

21 
S 75 - Mic A Phu luc 1, 2 
Quy& djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp 1ai Gi.y phép ban buôn rixçyu trên dia 
bàn tinh, thành phô tnrc thuc Trung uung 

22 
So 76 - Miic A Phu liic 1, 2 
Quy& djnh s6 6600/QE-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp giy phép san xut nrqu cong nghip 
(quy mO dithi 3 triu lIt/näm) 

23 
S77-MicAPhii1iic1,2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp lai giAy phép san xut ruçiu cong nghiêp 
(quy rnô duó'i 3 triu lIt/närn) 



STT 
S thu tu' quy trInh ni b tai 
Quyêt dnh phê duyt QTNB 

cüa LJBND Thành phô 
Ten quy trinh ni bô 

24 
S 78 - Miic A Phii 1ic 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp sira d6i, b sung giy phép san xut 
rixqu cong nghip (quy mô duài 3 triêu 
1It/nm) 

25 
Sô02-McBPhii1iic1,2 
Quyêt djnh so 6600/QD-TJBNID 
ngày 14/11/2019 

Cp Giy phép ban lé san phrn thuc lá 

26 
S03-MicBPhii1iic1,2 
Quy& djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp s'Cra di, b sung Giy phép ban lé san 
pham thu& lá 

27 
SO4-McBPh1iie1,2 
Quyêt djnh so 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp lai Giy phép ban lé san phrn thuc lá 

28 
S05-MiicBPhii1ic1,2 
Quyt djnh S6 6600/QE-UBND 
ngày 14/11/20 19 

CAp GiAy phép ban lé nigu 

29 
S606-MiicBPhii1uc1,2 
Quyt djnh so 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

CAp sira dM, b6 sung GiAy phép ban ie ruu 

30 
S607-McBPhit1iic1,2 
Quy& dnh s6 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

CAp 1i GiAy phép ban lé nrgu 

31 
s6 08 - Muc B Phit luc 1, 2 
Quyt djnh so 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

CAp GiAy phép ban ruçru tiêu dung tai ch 
trên dja bàn qun, huyn, thj x, thành ph6 
thuOctinh 

32 

S09-McBPhii1iic1,2 
Quy& djnh s6 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

CAp s1ra d6i,. b6 sung GiAy phép ban nrou 
tiêu ding tai  ch trên da bàn qun, huyn, 
thj xã, thãnh phô thuOc tinh 

s6 10 - Muc B Phi. luc 1, 2 
Quyt djnhi s6 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

CAp 1i GiAy phép ban ruçru tiêu dung ti ch 
trên dja bàn qun, huyn, thj xà, thành ph6 

thuOctinh 

34 
S6 11 - Mic B Phu luc 1, 2 
Quyt djnh s6 6600/QD-UBND 
ngàyl4lll/2019 

Cap giây phép san xuât nrgu thu cOng nhàrn 
muc dIch kinh doanh 

35 
S612-McBPhii1iic1,2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cap lai giây phép san xuât rixçcu thñ cong 
nhäm muc dIch kinh doanh 

I 
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STT 
S thfr tir quy trinhni b tii 
Quyêt djnh phê duyt QTNB 

cüa TJBND Thành pIi 
Ten quy trInh ni bô 

36 
S 13 - Miic B Phii 1iic 1, 2 
Quyêt dnh so 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp süa dii, b sung giy phép san xut 
niçiu thu cong nhmmiic dIch kinh doanh 

IV Linh vrc An toàn thtrc phm 

37 
Si 113 - Miic A Phii liic 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/20 19 

Cp Gi.y xác nhn kin thirc v an toàn thirc 
phâm cho t chirc và Ca nhãn thuc thrn 
quyn cp cüa Si Cong Thuong. 

38 
Së 114 - Muc A Phii luc 1, 2 
Quyt djnlI s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp Giy chrng nhn dü di&u kiin an toàn 
th?c phâm di vâi cci sâ san xut, kinh 
doanh thtic phm do S& Cong Thrnng thrc 
hin. 

39 
S 115 - Muc A Phii luc 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QE)-UBND 
ngày 14/11/2019 

Cp 1ii Giy chüng nhn dü diu kin an 
toàn thirc phâm di vó'i cd sO' san xut, kinh 
doanh thuc phm do SO' Cong Thuong thrc 
hin. 

40 
Sô01 - Mic B Phii liic 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

phm cho t chirc và. Ca nhân thuc thrn 
quyn cp ciia SO' Cong Thucxng. 

V Linh virc näng hrqng 

41 
S 118 - Muc A Phi 1iic 1, 2 
Quyt djnh s 6600/QD-UBND 
ngày 14/11/2019 

Diu chinh Quy hoach phát trin din 1irc 
tinh không theo chu k' (di vài diu chinh 
HçTp phn Quy hoach chi tit phát triên luài 
din trung và ha áp sau các tram 110kv). 
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