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Lê Hông Thàng 

UBND THANH PHO HA NQI CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S CONG THUNG Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

So: /TB-SCT 

THÔNG BAO 

Vê vic trin khai 44 dch vi Cong mire 4 

Thirc hin van bàn so 13 13/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 cfia UBND Thành 
phô Ha Ni ye vic tp trung chi do, triên khai djch vii cong trirc tuyên rnirc d 3, 4; 
Van bàn so 325/TB-BCDCQDT ngày 10/10/2019 cUa Ban chi dao  xây drng ChInh 
quyên din tii'r thành phô Ha Ni ye vic Thông báo két lun ch do cüa Chütjch 
UBND Thành phO, Tru&ng Ban ehi dao xãy drng Chfnh quyên din tii'r thành phô Ha 
Ni ti cuc hçp Ban chi do tháng 9/2019. 

Si Cong thuong dua vào si:r ding chInh thrc 44 djch vi cOng rnirc 4 thutc thârn 
quyên giâi quyêt cap S kê t1r ngày 25/1212019 tai  H thông djch vi cOng trlxc tuyên 
Thành phô Ha Ni (https://dichvucong.hanoi.gov.vn).. 

(Dan/i sac/i clii tie! 44 d/ch v cong vn hOn/i imc 4 tQip/i lic dInh kern,) 

SO' Cong Thu'o'ng H NOi thông báo nhu' sau: 
1. KhuyCn khIch cãc doanh nghip, to chtirc, Ca nhân np ho so trVc tuyên ti dja 

chi https:/'dichuvuconghanoiov.vn. Trong qua trinh dang k djch vii cong true 
tuyën, nêu Co vuâng mac, dê nghj lien h B phn chi dn thu tiic hành chInh qua din 
thoai: 024.35123123. 

2. Các phOng S cO nhim Vp: 

- BO trI can b thii'c hin vic tiêp nhn ho sa thu tpc hành chInh cüa các dch vp 
cOng rnirc 4 trén trang web: https://rnotcua.hanoi.gov.vn  bang tài khoân dung chung 
cüa phân rnêrn 1 cüa và xir 1 theo dUng quy trinh nghip vi. 

- Tang cuOng cong tãc tuyên truyên, vn dng doanh nghip, tO chUc, Ca nhân 
tInh u'u vit cUa vic dang k qua rntng, dê to thành vic lam thuängxuyên. 

S& Cong thuong dé ngh Van phOng UBND Thành phô yêu câu don vj tu van 
diêu chinh lai ten gçi và sO luqng các djch viii cOng theo dUng ten gçi ti Quyet dinh sO 
4658/QD-UBND ngay 29/8/2019 cUa UBND Thành phô ye vic cOng bô Danh rnc 
thU ti,ic hành chinh lTnh yirc cOng thuong thuc thâm quyen giâi quyêt cUa Sâ Cong 
thuong, UBND cap huyn tren dja ban thành phO Ha Ni. 

S Cong Thuong Ha Ni thông báo dn các doanh nghip, tO chUc, cá nhân biêt 
và thuc hiên./ 

Ha Nôi, ngày thcng 12 nàin 2019 

No'inhân: 
- UBND Thành phâ (dé b/c); 

Van pliông UBND Thành phô (dê p/h); 
Các DN, to ch(rc, Ca nhân lien quail TTHC; 

- Buu din ThànhphO HàNi (de p/h); 
- SO TT&TT: 
- Ctiig Giao tip DTTP (dé dang tin); 
- Các d/á PGD Sà (dê clii dao): 
- Các phOng: KHTCTH. QLCN. QLTM, QLNL (dê t/h): 
- IJBND Quân, huvën, thi xa (dê t/h); 

- Luu VT, VP. 
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DANH SA( 
(Kern theo báQ SO 

PHU LUC 
ICH VU CONG VJN HANH CH!NH THIXC 
'/2/TB-SCTngàyJ!f /12/2019 cith Sà Cong thu'o'ng) 

TT Ten thu tuc hành chinh 

I Linh vwc c (06) 

1 

Diu chinh, b sung cong trInh diên vào Quy hoch phát triên din thành 
phO Ha Ni. (Ten gi TTHC nay rnâi du'Q'C diéu chinh tft' TTHC: Diêu 
chinh quy hoach phát trién din licc tinh khOng thea chu k3 dOi vO'i diéu 
chinh hcip phán Quy hogch chi tiét phát trién lu'âi din trung vâ hg áp sau 
các tram 110kV 

2 Hun 1uyn vâ cap mO The an toàn diên 

3 Cap 1i The an toàn din 

4 Huân 1uyn và cAp süa di, bô sung the an toân din 

Cap The kim tra viên din hrc cho các dôi tuçlng thuc thAm quyn cAp 
cüa S& COng Thuong 

6 
Cap The kiêm tra viên din h.rc cho các di ttrp'ng thuc thâm quyn cAp 
cüa Sà COng Thu'ang trix&ng hpp the bj mat hoc bj hong the 

II Linh virc Vt tiu no cong nghip và tiên chat thuôc nO (07) 

7 Quy trInh cAp GiAy phép si diing 4t 1iu n cong nghip 

8 Quy trInh cAp 1i GiAy phép sü diing vt 1iu nO cOng nghip 

9 Quy trinh thu hi GiAy phép sir ding vt 1iu nO cOng nghip 

10 Cap GCN huAn 1uyn ki thut an toàn vt 1iu n cOng nghip 

11 CAp lai GCN huAn 1uyn k' thut an toán vt 1iu no cOng nghip 

12 Cap GCN huAn 1uyn k' thut an toân tiên chAt thuc nO 

13 Cap Ii GCN huAn 1uyn k9 thut an toàn tin chAt thuc n 

III Linh vtrc Hóa chat (01) 

14 CAp GiAy chtrng nhn vn chuyên hang cOng nghip nguy hiém 

IV Linh vrc An toãn thy'c phãm (03) 

Cap Giây xác nhn kin thirc v an toàn thçrc phAm cho t chirc va cá 
nhân thuc thâm quyên cap ciia S COng Thi.rcing 

16 
Cap Giây chirng nhn dü diu kin an toàn thrc phArn di vói ca sO' san 
xu&t, kirih doanh thirc phâm do SO' Cong Thi.rcrng thirc hin.(Gi ni dung 
cüa PhOng QLTM ghép vO'i PhOng QLCN) 

17 
CAp 1i GiAy chirng nhn dü diu kin an toàn thixc phâm dOi vO'i co sO' 
san xuât, kinh doanh th\rc phâm do SO' Cong Thuong thirc hin. 
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TT Ten thu tue hành chInh 

V Linh vu'c kinh doanh Khi (09) 

18 
Cp Giy chrng nhn dü diu kin thtro'ng nhân kinh doanh mua bàn 
LPG 

19 
Cap 1aj  Giây chirng nhn dü diêu kin thuong nhân kinh doanh mua ban 
LPG 

70 
Cp diu chInh Giy chithg nhn dü diu kin thuung nhân kinh doanh 
muabánLPG 

1 
Cap Giây chirng nhn dü diu kin thuang nhân kinh doanh mua bàn 
LNG 

Cap l.i Giây chit'ng nhn dü diu kin thiro'ng nhân kinh doanh rriva bàn 
LNG 

Cp diu chinh Giy chirng nhn dü diu kin thuang nhân kinh doanh 
mua bàn LNG 

74 Cap Giãy chirng nhn dü diu kin thu'cmg nhân kinh doanh mua ban 
CNG 

25 
Cap 1aj  Giãy chirng nhn dü diu kin thixo'ng nhân kinh doanh mua bàn 
CNG 

26 
Cap diu chinh Oiy chrng nhn dü diu kin thuang nhân kinh doanh 
mua bàn CNG 

VI Linh vyc Lu'u thông hang hóa trong nu'&c(03) 

27 Cap Giây phép bàn buôn san phAm thuc là 

28 Cap 
'ai Giây phép bàn buôn san phâm thuôc lá 

29 Cp sra di, b sung Giy phép ban buôn san pham thuôc La 

VII Linh vic Giãm dlnh  thu'o'ng mi (02) 

30 Dang k2  dãu nghip vii giàm djnh thi.rang mai 

31 Dãng k thay dôi, bô sung dâu nghip vi giám djnh thuang mai 

VIII Linh vu'c Quãn 1 canh tranh (02) 

32 Châm drt hoat dng bàn hang da cp tai  dja phing 

33 Thông báo to chrc hi nghj, hi thâo, dào tao 

IX Linh vrc Thu'o'ng mii quôc tê (06) 

Cap Giãy phép thành 1p Van phông di din cüa thucmg nhân niic ngoài 
tai Viêt Narn 

Diu chinh Giy phép thành 1p Van phOng dai  din cüa thi.rong nhân 
nu9c ngoài t?i  Vit Nam 



TT Ten thu tuc hành chmnh 

Gia hn Giy phép thành Ip Van phàng di din cüa thuGng nhân nithc 
ngoài ti Vit Nam 

Cp 1i Giây phép thành Ip Van phông di din cüa thucmg nhân ni.ró'c 
ngoài ti Vit Nam 

38 
Châm düt hot dng cüa van phông dai  din cüa thLrclng nhân nithc ngoài 
ti Vit Nam thuc thâm quyên cüa Ca quan cap Giây phép 

Cap Giây phép kinh doanh cho to chirc kinh t có vn du tu nuâc ngoài 
dê thirc hin quyên phân phôi ban lé hang hóa 

X Linh vrc Xuc tiên thtwng mii (02) 

40 Thông báo hot dng khuyên mi 

41 Thông báo sra di, bô sung ni dung chuo'ng trInh khuyên mi 

XI Linh virc Cong nghip tiêu dung (03) 

42 Cap Giãy phép mua ban nguyen 1iu thuOc Ia 

43 Cap süa dOi, bO sung Giây phép mua ban nguyen Iiu thuc lá 

44 Cap Iaj  Giy phép mua ban nguyen 1iu thuôc lá 
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