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BQ CONG THU"ONG CONG HOA xA HQI CHi! NGHiA VItT NAM 
Di)c I~p - To,r do - H~nh phuc 

sa: 4 846 IQD-BCT Ha N<5i. ngay tJj thclI7g 40t niim 2016 

QUYETDINH 

Phe duy~t PhlfO'ng an tAng th~ dG'n gian hoa thii tllc hanh chinh trGng 
Iinh vo,rc quan Iy nha nu&c ciia Bi) Cong ThITo'ng nam 2017 

BO TRUONG BO CONG THUONG 

Can eu Nghi dinh s6 95/2012/ND-CP ngay 12 thang 11 nam 2012 
eua Chinh phil quy djnh ehue nang, nhi~m V\l, quyfn h~n va co efiu tb 
ehue eua Bi) Cilng Thuang; 

Can cu Nghj djnh s6 63/201 OIND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 
cua Chinh phil v~ ki~m soat tM t\le himh ehinh va Nghj djnh s6 
48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nam 2013 eua Chinh phu sua d6i, b6 
sung mi)t s6 diSu eua cae Nghj dinh lien quan dSn ki~m soat thu t\le hanh 
ehinh; 

Can eu Thong tu s6 07/2014/TT-BTP ngay 24 thang 02 nam 2014 
eua Bi) truang Bi) Tu phap huang dan vi~e danh gia tae d(ing eua tM t\le 
himh ehinh va ra soat, danh gia tM tue hanh ehinh; 

Can eu Thong tu s6 11I2014/TT-BCT ngay 24 thang 03 nam 2014 
eua BQ tnrang 13(\ C6ng Thuang 'luy dinh v~ hoat di)ng ki;'m soat thu t\le 
hanh ehinh trong nnh vue quan ly nha nuae eua 139 C6ng Thuo'ng; 

Theo dS nghj Clia Vu truang Vu Phap eh~, 

QUYET DINH: 

Di~u 1. Phe dUY9t Phuong an dun gian hoa thu l\lc hanh chinh trong 
nnh vue quan ly nha mrae ella B(i Cong Thuang nam 2017 thco Pl1\'I\1e 1, 
II ban hanh kern theo Quy~t djnh nay, 

Di~u 2. Cae dan vj thuQe Bi) ehu tri, ph6i h'lP vai V\l Phap ehG thl,Ie 
hi~n dung llQi dung eua phuong an dan gian hoa thea Quy~t dinh nay. 



Di~u 3. Chimh Viin phimg B9, V\l truang V\l Phap eh6, Thll truang 
cae V\l, C\lc, Ti'mg C\le Niing lugng va cae dan vi lien quan chiu [nich 
nhi~m thi himh Quy~t dinh nay./. 

No'i nhplt: 
- NhU' Bi~u 3; 
- Lanh d<.lo BQ; 
- B¢ Tu philp (eve Ki~m soit TrUC); 
. Lm" VT, PC (KSTI). 

TrAn Tuh Anh 
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PHỤ LỤC I 

NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ 

CÔNG THƢƠNG  NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     4846        /QĐ-BCT ngày   09    tháng  12             

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

I. NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Lĩnh vực kiểm tra chất lƣợng thép sản xuất, nhập khẩu 

1.1 Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép quy định tại Thông tƣ liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  

Bãi bỏ TTHC “Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép”. 

1.2. Cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lƣợng thép tại 

Thông tƣ liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  

Bãi bỏ TTHC “Cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng 

thép”. 

1.3. Cấp Thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm tra 

giảm của Bộ Công Thƣơng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN  

Bãi bỏ TTHC “Cấp Thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm 

tra giảm của Bộ Công Thương”. 

1.4. Cấp  ản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép quy định tại Thông tƣ 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN 

Bãi bỏ TTHC “Cấp  ản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép”. 

1.5. Cấp Thông   o  ết quả kiểm tra chất lƣợng thép nhập khẩu quy 

định tại Thông tƣ liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN   

Bãi bỏ TTHC “Cấp Thông   o  ết quả kiểm tra chất lượng thép nhập 

khẩu”. 

2. Lĩnh vực thƣơng mại quốc tế 

2.1. Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-

CP  

Đơn giản hóa c c trường hợp phải xin cấp giấy phép: Doanh nghiệp FDI 

không phải làm thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.  

2.2. Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh 
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nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 

23/2007/NĐ-CP  

Đơn giản hóa c c trường hợp phải xin cấp giấy phép: Mở rộng quyền bán 

buôn các mặt hàng là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quyền phân phối bán buôn chỉ giới hạn trong 

phạm vi một số ngành hàng nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương  an 

hành. 

2.3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-

CP  

Đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép: bỏ tài liệu hồ sơ thẩm tra điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đầu tư. 

3. Lĩnh vực Công nghiệp nặng 

3.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự  n đầu tƣ xây dựng công 

trình mỏ khoáng sản rắn nhóm A quy định tại Thông tƣ số 33/2012/TT-

BCT 

Bãi bỏ TTHC “Tham gia ý  iến về thiết kế cơ sở Dự  n đầu tư xây dựng 

công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm A”. 

3.2. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự  n đầu tƣ xây dựng công 

trình mỏ khoáng sản rắn nhóm  , C quy định tại Thông tƣ số 33/2012/TT-

BCT 

Bãi bỏ TTHC “Tham gia ý  iến về thiết kế cơ sở Dự  n đầu tư xây dựng 

công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm  , C”. 

4. Lĩnh vực kinh doanh phân bón 

4.1. Cấp giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ quy định tại Thông tƣ số 

29/2014/TT-BCT 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 

- Sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT- CT như sau: 

“d)  ản sao Quyết định phê duyệt   o c o đ nh gi  t c động môi trường hoặc 

giấy xác nhận đăng  ý cam  ết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền 

cấp hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt”. 

4.2. Cấp lại giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ quy định tại Thông tƣ 

số 29/2014/TT-BCT 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 

4.3. Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ quy định tại 

Thông tƣ số 29/2014/TT-BCT 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 
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4.4. Cấp giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ đồng thời sản xuất phân 

bón hữu cơ và phân  ón  h c quy định tại Thông tƣ số 29/2014/TT-BCT 

  - Sửa Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 29/2014/TT- CT: quy định rõ c c tài 

liệu trong thành phần hồ sơ liên quan đến sản xuất phân  ón hữu cơ và phân  ón 

 h c  nhằm giảm  ớt một số giấy tờ, tài liệu trùng lặp.  

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 

4.5. Cấp lại giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ và phân  ón  h c quy định tại Thông tƣ số 29/2014/TT-

BCT 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 

4.6. Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất phân  ón vô cơ đồng thời sản 

xuất phân bón hữu cơ và phân  ón  h c quy định tại Thông tƣ số 

29/2014/TT-BCT 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương c c tỉnh. 

4.7. Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đ nh gi  sự phù hợp (tổ chức thử 

nghiệm phân  ón vô cơ) quy định tại Thông tƣ số 29/2014/TT-BCT  

Bãi bỏ TTHC “Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đ nh gi  sự phù hợp (tổ 

chức thử nghiệm phân  ón vô cơ)”. 

5. Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp 

5.1. Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP 

Sửa Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP: bãi bỏ thành phần hồ 

sơ “văn  ản cho phép xuất khẩu, nhập khẩu của nước có hàng xuất khẩu hoặc 

nhập khẩu” đối với hồ sơ xin xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Theo 

đó, thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp 

gồm: i) Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; ii) Hợp đồng mua bán 

tiền chất công nghiệp hoặc thỏa thuận bán hàng, mua hàng, bản ghi nhớ; hóa 

đơn thương mại). 

6. Lĩnh vực hóa chất 

6.1. Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất quy định tại Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP, Thông tƣ số 40/2011/TT- CT và Thông tƣ số 06/2015/TT-

BCT  

Bãi bỏ TTHC “X c nhận khai báo hóa chất sản xuất”. 

6.2. Xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu quy định tại Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP, Thông tƣ số 40/2011/TT- CT và Thông tƣ số 06/2015/TT-

BCT  

Đơn giản hóa TTHC như sau: Thực hiện Khai báo hóa chất nhập khẩu dưới 

hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện qua hệ thống hải quan 

một cửa quốc gia.  
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6.3. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa 

chất trong lĩnh vực công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 20/2013/TT-BCT  

- Bỏ lĩnh vực xăng dầu khỏi phạm vi điều chỉnh phải thực hiện thủ tục thẩm 

định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 20/2013/TT-BCT 

“C c tài liệu khác kèm theo (nếu có).” 

6.4. Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong 

lĩnh vực công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 20/2013/TT-BCT  

- Bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước đối với Biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 20/2013/TT-BCT 

“C c tài liệu khác kèm theo (nếu có).” 

6.5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh 

mục hoá chất sản xuất,  inh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

quy định tại Thông tƣ số 28/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự  n đầu tư xây dựng công 

trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận. 

6.6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc 

Danh mục hoá chất sản xuất,  inh doanh có điều kiện trong ngành công 

nghiệp quy định tại Thông tƣ số 28/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận. 

6.7.  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh 

hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất,  inh doanh có điều kiện trong 

ngành công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 28/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự  n đầu tư xây dựng công 

trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy chứng nhận.  
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6.8. Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn 

chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 

28/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự  n đầu tư xây dựng công 

trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

6.9. Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn 

chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 

28/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

6.10. Cấp Giấy phép sản xuất đồng thời  hóa chất hạn chế sản xuất, 

kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tƣ số 28/2010/TT-

BCT 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự  n đầu tư xây dựng công 

trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

6.11. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất quy 

định tại Thông tƣ số 36/2014/TT-BCT 

- Thay đổi cách thức thực hiện TTHC: Giao doanh nghiệp tự huấn luyện 

(theo nội dung quy định), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện cho người 

lao động liên quan đến hoạt động hóa chất nguy hiểm; cơ quan quản lý nhà nước 

chỉ kiểm tra việc thực thi quy định này. 

- Tăng thời hạn giấy chứng nhận từ 2 năm lên 3 năm.  

7. Lĩnh vực điện lực 

7.1. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu 

kỳ quy định tại Thông tƣ số 33/2014/TT- CT và Thông tƣ số 43/2012/TT-

BCT  

- Bỏ yêu cầu thực hiện Xác nhận phù hợp quy hoạch đối với các công trình 

trung áp có công suất dưới 2000 KVA. 

- Đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp.  
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7.2. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ 

(đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) 

tại Thông tƣ số 33/2014/TT- CT và Thông tƣ số 43/2012/TT-BCT 

- Bỏ yêu cầu thực hiện Xác nhận phù hợp quy hoạch đối với các công trình 

trung áp có công suất dưới 2000 KVA. 

- Đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận đấu nối vào lưới điện trung áp.  

8. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá 

8.1. Cấp phép nhập  hẩu thuốc l  nhằm mục đích phi thƣơng mại quy 

định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

Quy định cụ thể thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi 

thương mại. 

8.2. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc l  quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá: Bỏ 

điều kiện về phương tiện vận tải. 

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá: Bỏ 

thành phần hồ sơ liên quan đến điều kiện về phương tiện vận tải. 

8.3. Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá: bãi 

bỏ điều kiện về phương tiện vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc 

lá: Bỏ thành phần hồ sơ về phương tiện vận tải. 

8.4. Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép phân phối sản 

phẩm thuốc lá: Bỏ các điều kiện bổ sung  èm theo “  o c o  ết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp (trường hợp xin cấp lại giấy phép)”. 

8.5. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc l  quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: bãi bỏ 

điều kiện về phương tiện vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá: Bỏ thành phần hồ sơ về phương tiện vận tải. 

8.6. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá quy định tại Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: bãi bỏ 

điều kiện về diện tích điểm kinh doanh. 
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9.  Lĩnh vực kinh doanh khí 

9.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa 

LPG quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 41/2011/TT-

BCT 

- Sửa đổi hình thức “ ản sao” được quy định tại  Điều 44  và Điều 48 

Thông tư số 41/2011/TT- CT như sau: “ ản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”. 

9.2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG quy 

định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 41/2011/TT-BCT  

- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua mạng internet theo hình thức dịch vụ 

công trực tuyến.  

- Sửa thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai 

chứa LPG từ “2 năm” thành “5 năm”. 

9.3. Đăng  ý nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí cho nhu cầu riêng, 

 hông lƣu thông trên thị trƣờng quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP  

Quy định cụ thể thành phần cấu thành của TTHC như: trình tự thực hiện, 

cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ. 

9.4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT  

 - Bỏ quy định phải thiết lập hệ thống phân phối trong nước có ít nhất 40 

tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG của thương nhân xuất nhập khẩu LPG. 

- Bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu chứng minh phải thiết lập hệ thống phân 

phối. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ 

chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

- Bỏ c c quy định chai LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất nhập 

khẩu LPG.  

- Bỏ c c quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

9.5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LNG 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

  - Bỏ quy định phải thiết lập hệ thống phân phối trong nước có ít nhất 40 

tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG của thương nhân xuất nhập khẩu LPG. 

- Bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu chứng minh phải thiết lập hệ thống phân 

phối. 
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- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ 

chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

- Bỏ c c quy định chai LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất nhập 

khẩu LPG.  

- Bỏ c c quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

9.6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu CNG 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

  - Bỏ quy định phải thiết lập hệ thống phân phối trong nước có ít nhất 40 

tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh LPG của thương nhân xuất nhập khẩu LPG. 

- Bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu chứng minh phải thiết lập hệ thống phân 

phối. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ 

chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

- Bỏ c c quy định chai LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân xuất nhập 

khẩu LPG.  

- Bỏ c c quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

9.7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thƣơng nhân phân phối 

LPG quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP  

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ c c điều 

kiện về quy mô  inh doanh như cơ sở vật chất thuộc quyền sở hữu, số lượng 

chai chứa LPG. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ 

chứng minh có bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc đi thuê. 

- Bỏ quy định hệ thống phân phối phải có 40 tổng đại lý hoặc đại lý đối với 

thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG và 20 tổng đại lý hoặc đại lý đối với 

thương nhân phân phối LPG. 

- Bỏ quy định thương nhân sản xuất chế biến LPG bán cho khách hàng 

công nghiệp cũng  hông phải thiết lập hệ thống phân phối LPG. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 



 

9 

- Bỏ c c quy định chai LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân thương 

nhân phân phối LPG. 

- Bỏ quy định trạm nạp LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân phân phối. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp LPG/LNG/CNG phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp LNG 

phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu mối. 

9.8. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thƣơng nhân phân phối 

CNG quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-

BCT  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp phép theo hướng bỏ thành phần hồ sơ 

chứng minh có xe bồn CNG hoặc đường ống vận chuyển CNG. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải, trạm cấp CNG 

phải thuộc sở hữu của thương nhân  inh doanh  hí đầu mối. 

9.9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai quy định tại 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Bỏ quy định trạm nạp LPG phải thuộc sở hữu của thương nhân phân phối. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm nạp LPG thuộc sở hữu 

của thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phƣơng tiện vận 

tải quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-

BCT 

 - Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm nạp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phƣơng tiện 

vận tải quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 

03/2016/TT-BCT 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm nạp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 
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- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phƣơng tiện 

vận tải quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 

03/2016/TT-BCT 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm nạp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG quy định tại Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm cấp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG quy định tại Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm cấp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.15. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG quy định tại Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ chứng minh trạm cấp thuộc sở hữu của 

thương nhân đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

LPG quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-

BCT 

Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Bỏ quy định đại lý phải lựa chọn, ký hợp đồng làm đại lý cho 01 tổng đại 

lý hoặc 03 thương nhân  inh doanh LPG đầu mối. 
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- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh 

doanh LPG: Bỏ thành phần hồ sơ  ản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với 

thương nhân  inh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

9.18. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng cho cửa hàng   n LPG chai quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP 

và Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT 

- Bỏ quy định cửa hàng phải thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc 

tổng đại lý hoặc thương nhân  inh doanh LPG đầu mối. 

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai: Bỏ thành phần hồ sơ chứng minh cửa 

hàng phải thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương 

nhân  inh doanh LPG đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện từ 30 ngày xuống 15 

ngày làm việc. 

10.  Lĩnh vực Năng lƣợng 

10.1. Đăng  ý hỗ trợ đầu tƣ phát triển dự  n điện gió không nối lƣới 

quy định tại Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg. 

Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý hỗ trợ đầu tư ph t triển dự  n điện gió không nối 

lưới“. 

10.2. Đ nh gi  và chứng nhận d n nhãn năng lƣợng quy định tại 

Thông tƣ số 07/2012/TT-BCT   

- Điều chỉnh quy định về “đ nh gi  và cấp Giấy chứng nhận d n nhãn năng 

lượng trước khi nhập khẩu” thành “đ nh gi  và cấp Giấy chứng nhận dán nhãn 

năng lượng trước  hi đưa ra thị trường” tại Điều 8 Thông tư số 07/2012/TT-

BCT. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận dán nhãn 

năng lượng như sau: 

+ Bỏ “ ản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài 

(đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu”; “Hồ sơ, tài liệu, 

quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp”; “Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất 

lượng liên quan”; 

+ Sửa “Kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm được chỉ định cấp có 

thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp” thành “Kết quả thử nghiệm do Tổ 

chức thử nghiệm được chỉ định cấp còn thời hạn”; 

- Thực hiện thủ tục hành chính “Đ nh gi  và chứng nhận d n nhãn năng 

lượng” theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 
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10.3. Chỉ định Tổ chức thử nghiệm quy định tại Thông tƣ số 

07/2012/TT-BCT   

- Sửa đổi “ ản sao” được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 như sau: 

“Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu. 

- Sửa “giấy chứng nhận đăng  ý lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo Thông 

tư 08/2009/TT- KHCN ngày 08 th ng 4 năm 2009 Hướng dẫn về yêu cầu, trình 

tự, thủ tục đăng  ý lĩnh vực hoạt động đ nh gi  sự phù hợp” tại điểm b Khoản 2 

Điều 6 như sau: “Giấy chứng nhận đăng  ý hoạt động thử nghiệm”. 

- Bổ sung quy định rõ 03 hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường 

 ưu điện hoặc qua cổng thông tin điện tử tại Điều 6 Thông tư số 07/2012/TT-

BCT. 

10.4. Công nhận cơ sở đào tạo quản lý năng lƣợng và kiểm toán viên 

năng lƣợng quy định tại Thông tƣ số 39/2011/TT-BCT  

- Bỏ điều kiện để được công nhận là cơ sở đào tạo quản lý năng lượng, 

kiểm to n viên năng lượng tại Điều 4 Thông tư số 39/2011/TT-BCT. 

- Bỏ thủ tục “Công nhận cơ sở đào tạo quản lý năng lượng và kiểm toán 

viên năng lượng” tại Thông tư số 39/2011/TT-BCT. 

11. Lĩnh vực an toàn thực phẩm 

11.1. Kiểm tra nhà nƣớc về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng quy định tại Thông 

tƣ số 28/2013/TT-BCT  

- Đơn giản hóa hồ sơ  iểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, cụ thể:  

+ Sửa “ ản sao có chứng thực” tại Điều 9 như sau: “ ản sao từ sổ gốc 

hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối 

chiếu”. 

- Về thời hạn thực hiện, sửa mốc thời gian “ ể từ ngày lấy được mẫu đăng 

ký kiểm tra cộng với thời gian thử nghiệm theo quy định của phương ph p thử” 

thành “ ể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ”. 

- Bổ sung quy định rõ 03 hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp tại cơ quan thực 

hiện TTHC; gửi qua  ưu điện và nộp qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan 

thực hiện TTHC. 

- Phương thức kiểm tra chặt, giảm số lần kiểm tra được tính để chuyển sang 

phương thức kiểm tra thông thường như sau: “Trường hợp kết quả kiểm nghiệm 

mẫu của lô hàng kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu thì lô hàng tiếp theo cùng loại, 

cùng xuất xứ được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường quy định tại 

Điều 6 của Thông tư này.” 

- Phương thức kiểm tra giảm, giảm số lần kiểm tra được tính để chuyển 

sang phương thức kiểm tra giảm như sau: “Thực phẩm cùng loại, cùng xuất xứ 

có kết quả kiểm tra lô hàng trước đó theo phương thức kiểm tra thông thường 
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đạt yêu cầu nhập khẩu thì lô hàng tiếp theo được áp dụng phương thức kiểm tra 

giảm”; 

- Đối với phương thức chỉ kiểm tra hồ sơ, giảm “C c lô hàng cùng loại có 

cùng xuất xứ đã được kiểm tra năm (05) lần trước đó đạt yêu cầu nhập khẩu” 

xuống còn “2 lần”. 

11.2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thƣơng thực hiện theo quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT 

- Bổ sung “hoặc Giấy chứng nhận đăng  ý hợp t c xã” vào điểm b Khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Đề nghị rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, từ “27 ngày 

làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

- Phân cấp lại cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 

c c địa phương. 

11.3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT 

- Bổ sung “hoặc Giấy chứng nhận đăng  ý hợp t c xã” vào điểm b Khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Đề nghị rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, từ “27 ngày 

làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

11.4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thƣơng thực hiện quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT 

- Bổ sung “hoặc Giấy chứng nhận đăng  ý hợp t c xã” vào điểm b Khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Đề nghị rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, từ “27 ngày 

làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

11.5. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT 

- Bổ sung “hoặc Giấy chứng nhận đăng  ý hợp t c xã” vào điểm b Khoản 1 

Điều 4 Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Đề nghị rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, từ “27 ngày 

làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 
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11.6. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thƣơng thực hiện quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT  

- Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT, đề nghị quy định điều 

chỉnh thời gian xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  hi “thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất,  inh doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực” từ “27 ngày làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

- Rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm tại Khoản 2  và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT từ “10 

ngày làm việc” xuống còn “7 ngày làm việc”. 

11.7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện quy định tại 

Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT  

- Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT- CT, đề nghị quy định điều 

chỉnh thời gian xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  hi “thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất,  inh doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực” từ “27 ngày làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

- Rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm tại Khoản 2  và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT từ “10 

ngày làm việc” xuống còn “7 ngày làm việc”. 

11.8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Bộ Công Thƣơng thực hiện quy định 

tại Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT  

- Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT- CT, đề nghị quy định điều 

chỉnh thời gian xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  hi “thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất,  inh doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực” từ “27 ngày làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 

- Rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm tại Khoản 2  và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT từ “10 

ngày làm việc” xuống còn “7 ngày làm việc”. 

11.9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thƣơng thực hiện quy định 

tại Thông tƣ số 58/2014/TT-BCT  

- Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT- CT, đề nghị quy định điều 

chỉnh thời gian xem xét cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  hi “thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất,  inh doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực” từ “27 ngày làm việc” xuống còn “15 ngày làm việc”. 
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- Rút ngắn thời gian cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm tại Khoản 2  và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 58/2014/TT-BCT từ “10 

ngày làm việc” xuống còn “7 ngày làm việc”. 

11.10. Đăng  ý chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực 

phẩm quy định tại Thông tƣ số 40/2013/TT-BCT  

- Sửa đổi hình thức “ ản sao” được quy định tại điểm b, c, e Khoản 3 Điều 

6, điểm c khoản 2 Điều 11 như sau: “ ản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”. 

- Đề nghị cắt giảm một số thời hạn như sau: 

+ Tại điểm đ khoản 2 Điều 7, đề nghị sửa “Trong thời gian mười lăm (15) 

ngày làm việc” thành “Trong thời gian mười (10) ngày làm việc”. 

+ Tại điểm e khoản 2 Điều 7, đề nghị sửa “Trong thời gian  a mươi (30) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ” thành “Trong thời gian hai 

mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 

+ Tại a, c Khoản 3 Điều 7, đề nghị sửa lại “Trong thời gian  a mươi (30) 

ngày làm việc” thành “Trong thời gian hai mươi (20) ngày”. 

11.11. Đăng  ý gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an 

toàn thực phẩm quy định tại Thông tƣ số 40/2013/TT-BCT  

Đề nghị cắt giảm một số thời hạn như sau:  Tại điểm c Khoản 3 Điều 7, đề 

nghị sửa lại “Trong thời gian  a mươi (30) ngày làm việc” thành “Trong thời 

gian hai mươi (20) ngày”. 

11.12. Đăng  ý thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng về an toàn thực phẩm quy định tại Thông tƣ số 40/2013/TT-

BCT  

- Sửa đổi hình thức “ ản sao” được quy định tại điểm b, c, e Khoản 3 Điều 

6, điểm c khoản 2 Điều 11 như sau: “ ản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”. 

- Đề nghị cắt giảm một số thời hạn như sau: 

+ Tại điểm đ  hoản 2 Điều 7, đề nghị sửa “Trong thời gian mười lăm (15) 

ngày làm việc” thành “Trong thời gian mười (10) ngày làm việc”. 

+ Tại điểm e khoản 2 Điều 7, đề nghị sửa “Trong thời gian  a mươi (30) 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ” thành “Trong thời gian hai 

mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 

+ Tại a Khoản 3 Điều 7, đề nghị sửa lại “Trong thời gian  a mươi (30) 

ngày làm việc” thành “Trong thời gian hai mươi (20) ngày”. 

12. Lĩnh vực sản xuất,  inh doanh rƣợu 

12.1. Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT 
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- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải  h t được phê duyệt”. 

12.2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy 

mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 

Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT  

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải  h t được phê duyệt”. 

12.3. Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT  

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải  h t được phê duyệt”. 

12.4. Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu 

lít/năm) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT  

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải  h t được phê duyệt”. 

12.5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy 

mô dƣới 3 triệu lít/năm) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và 

Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 
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- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải  h t được phê duyệt”. 

12.6. Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 

triệu lít/năm) quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT 

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với Cấp Giấy 

phép sản xuất rượu công nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp: “2. Sản xuất rượu 

công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - 

Nước giải khát được phê duyệt”. 

12.7. Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích  inh 

doanh quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp 

có giấy phép  inh doanh rượu để chế biến lại: “Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 

thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến 

lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất rượu do mình sản xuất”. 

- Cắt giảm thời gian cấp Giấy phép từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.8. Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích  inh 

doanh quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp 

có giấy phép  inh doanh rượu để chế biến lại: “Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 

thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến 

lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất rượu do mình sản xuất”. 

- Cắt giảm thời gian cấp Giấy phép từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm 

mục đích  inh doanh quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông 

tƣ số 60/2014/TT-BCT 
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- Đơn giản hóa Điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp 

có giấy phép kinh doanh rượu để chế biến lại: “Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 

thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến 

lại rượu chịu trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất rượu do mình sản xuất”. 

- Cắt giảm thời gian cấp Giấy phép từ 15 ngày xuống 10 ngày làm việc. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.10. Cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rƣợu quy định 

tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện về hệ thống phân phối rượu từ 6 tỉnh xuống còn 2 

tỉnh. 

- Đơn giản hóa điều kiện phân phối rượu: Bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu:  

+ Bãi bỏ các thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 4,8,10 Điều 10 Thông tư 

60/2014/TT-BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung:  

a) Kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng kê chi 

tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân 

sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác, các khoản thuế 

đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 8. 

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển, bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền 

sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng 

liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp 

với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 

tối thiểu phải có quyền sử dụng 03 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đ p ứng yêu 

cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.” 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ tại Khoản 5 Điều 10 như sau: 5. Hợp đồng 

nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu 

của c c thương nhân   n  uôn rượu; bản sao Giấy phép   n  uôn rượu của các 

thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp 

phép.  

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 
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12.11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh phân phối sản 

phẩm rƣợu quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 

60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện về hệ thống phân phối rượu từ 6 tỉnh xuống còn 2 

tỉnh. 

- Đơn giản hóa điều kiện phân phối rượu: Bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu:  

+ Bãi bỏ các thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 4,8,10 Điều 10 Thông tư 

60/2014/TT-BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung:  

a) Kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng kê chi 

tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân 

sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác, các khoản thuế 

đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 8. 

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển, bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền 

sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng 

liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp 

với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 

tối thiểu phải có quyền sử dụng 03 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đ p ứng yêu 

cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.” 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ tại Khoản 5 Điều 10 như sau: 5. Hợp đồng 

nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu 

của c c thương nhân   n  uôn rượu; bản sao Giấy phép   n  uôn rượu của các 

thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp 

phép.  

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.12. Cấp lại Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rƣợu quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện về hệ thống phân phối rượu từ 6 tỉnh xuống còn 2 

tỉnh. 

- Đơn giản hóa điều kiện phân phối rượu: Bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm rượu:  
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+ Bãi bỏ các thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 4,8,10 Điều 10 Thông tư 

60/2014/TT-BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các nội dung:  

a) Kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng kê chi 

tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân 

sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác, các khoản thuế 

đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 8. 

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển, bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền 

sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng 

liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp 

với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 

tối thiểu phải có quyền sử dụng 03 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đ p ứng yêu 

cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.” 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ tại Khoản 5 Điều 10 như sau: 5. Hợp đồng 

nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu 

của c c thương nhân   n  uôn rượu; bản sao Giấy phép   n  uôn rượu của các 

thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối của doanh nghiệp xin cấp 

phép.  

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.13. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rƣợu quy định 

tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện bán  uôn rượu: bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu: 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ: tại Khoản 4; 8; 10 Điều 11 Thông tư 60/2014/TT-

BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp:  

a) Báo cáo kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng 

kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, 

cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản 

thuế đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.  

8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh 

quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp 

đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải 
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phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 

01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; 

đ p ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 

vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.”  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 

60/2014/TT- CT như sau: “5. Hợp đồng nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản 

cam kết tham gia hệ thống bán buôn của c c thương nhân   n lẻ; Bản sao Giấy 

phép bán lẻ rượu của c c thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của 

doanh nghiệp xin cấp phép.” 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 18 theo hướng cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. 

12.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 

rƣợu quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-

BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện   n  uôn rượu: bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu: 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ: tại Khoản 4; 8; 10 Điều 11 Thông tư 60/2014/TT-

BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp:  

a) Báo cáo kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng 

kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, 

cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản 

thuế đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.  

8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh 

quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp 

đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải 

phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 

01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; 

đ p ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 

vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.”  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 

60/2014/TT- CT như sau: “5. Hợp đồng nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản 

cam kết tham gia hệ thống bán buôn của c c thương nhân   n lẻ; Bản sao Giấy 
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phép bán lẻ rượu của c c thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của 

doanh nghiệp xin cấp phép.” 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 18 theo hướng cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. 

12.15. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rƣợu quy 

định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện   n  uôn rượu: bãi bỏ điều kiện về phương tiện 

vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu: 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ: tại Khoản 4; 8; 10 Điều 11 Thông tư 60/2014/TT-

BCT. Cụ thể bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

“4.   o c o  ết quả kinh doanh của doanh nghiệp:  

a) Báo cáo kết quả hoạt động  inh doanh 03 năm trước đó,  èm theo  ảng 

kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, 

cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu, các khoản 

thuế đã nộp;  

b) Hình thức tổ chức   n hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn.  

8. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh 

quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp 

đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải 

phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 

01 năm); tối thiểu phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; 

đ p ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 

vận chuyển.  

10. Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài 

chính.”  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 

60/2014/TT-BCT như sau: “5. Hợp đồng nguyên tắc, thư x c nhận hoặc bản 

cam kết tham gia hệ thống bán buôn của c c thương nhân   n lẻ; Bản sao Giấy 

phép bán lẻ rượu của c c thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của 

doanh nghiệp xin cấp phép.” 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu. 

- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 18 theo hướng cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. 

12.16. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu quy định tại 

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện bắt buộc trực thuộc 

hệ thống phân phối của thương nhân   n  uôn rượu. 
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- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về kho hàng. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về phù hợp với quy 

hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công 

bố. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu: Bãi bỏ 1 thành phần hồ sơ: “6.  ản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ 

phí theo quy định của Bộ Tài chính”. 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu 

- Cắt giảm thời gian cấp phép từ 15 xuống 10 ngày làm việc.  

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.17. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rƣợu quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-

BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện bắt buộc trực thuộc 

hệ thống phân phối của thương nhân   n  uôn rượu. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về kho hàng. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về phù hợp với quy 

hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công 

bố. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu: Bãi bỏ 1 thành phần hồ sơ: “6.  ản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ 

phí theo quy định của Bộ Tài chính”. 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu 

- Cắt giảm thời gian cấp phép từ 15 xuống 10 ngày làm việc.  

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.18. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu quy định 

tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và Thông tƣ số 60/2014/TT-BCT 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện bắt buộc trực thuộc 

hệ thống phân phối của thương nhân   n  uôn rượu. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về kho hàng. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ rượu: Bãi bỏ điều kiện về phù hợp với quy 

hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công 

bố. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu: Bãi bỏ 1 thành phần hồ sơ: “6.  ản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ 

phí theo quy định của Bộ Tài chính”. 
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- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp giấy phép  inh doanh rượu 

- Cắt giảm thời gian cấp phép từ 15 xuống 10 ngày làm việc.  

- Cắt giảm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày 

làm việc. 

12.19. Đăng  ý nhập khẩu rƣợu quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-

CP 

Bỏ tài liệu “Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của 

chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh 

doanh mặt hàng đó” trong thành phần hồ sơ nhập khẩu rượu”. 

13. Lĩnh vực  inh doanh xăng dầu 

13.1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thƣơng nhân phân phối 

xăng dầu quy định tại Nghị định số  83/2014/NĐ-CP 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

13.2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thƣơng 

nhân phân phối xăng dầu quy định tại Nghị định số  83/2014/NĐ-CP 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

13.3. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thƣơng nhân phân phối 

xăng dầu quy định tại Nghị định số  83/2014/NĐ-CP 

 Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

 13.4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng trở lên) quy định tại Nghị định số  83/2014/NĐ-CP 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

 13.5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 

 inh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng trở lên) quy định tại Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

13.6. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng trở lên) quy định tại Nghị định số  83/2014/NĐ-CP 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 
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13.7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý  inh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng quy định tại Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

13.8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 

 inh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng quy định 

tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

 13.9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng quy định tại Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

13.10. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu quy 

định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

- Sửa Khoản 4 Điều 20 và mẫu đơn số 9 đề nghị cấp mới/cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thống nhất. 

13.11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán 

lẻ xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 
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+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

13.12. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

13.13. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc. 

- Sửa Khoản 2 Điều 25 và mẫu đơn đề nghị cấp mới/cấp lại Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thống nhất. 

13.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc. 

13.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

- Rút ngắn thời gian thời gian tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 ngày làm việc – xuống 3 ngày làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy chứng nhận, xác nhận từ 30 ngày làm việc 

xuống 20 ngày làm việc. 

14. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đ nh gi  sự phù hợp 

14.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an toàn 

quy định tại Thông tƣ số  35/2009/TT-BCT  

Bãi bỏ TTHC “Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an 

toàn”. 

14.2. Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đ nh gi  sự phù hợp quy định 

tại Thông tƣ số  48/2011/TT-BCT  

Bãi bỏ c c quy định điều kiện của tổ chức đ nh gi  sự phù hợp tại Điều 11, 

Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 48/2011/TT-BCT. 
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14.3. Đăng  ý hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng 

cụ điện quy định tại Thông tƣ số  33/2015/TT-BCT 

Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, 

dụng cụ điện”. 

14.4. Đăng  ý thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm định an toàn 

kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện quy định tại Thông tƣ số  33/2015/TT-BCT 

- Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động kiểm định 

an toàn kỹ thuật thiết bị, dụng cụ điện”. 

15. Lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại 

15.1. Thông báo thực hiện khuyến mại quy định tại Thông tƣ liên tịch 

số 07/2007/TTLT-BTM-BTC  

Điều chỉnh quy định về thời gian yêu cầu phải thông báo thực hiện khuyến 

mại “7 ngày trước khi thực hiện khuyến mại” thành “Trước khi thực hiện 

khuyến mại”. 

15.2. Xác nhận đăng  ý thực hiện khuyến mại theo hình thức mang 

tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng trở lên hoặc theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP 

quy định tại Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

15.3. Xác nhận đăng  ý sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng trình 

khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng trở lên hoặc theo hình thức quy định tại Điều 17 

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP quy định tại Thông tƣ liên tịch số 

07/2007/TTLT-BTM-BTC 

Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

15.4. Đăng  ý thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi 

trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

 Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

15.4. Đăng  ý sửa đổi, bổ sung nội dung chƣơng trình  huyến mại theo 

hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ƣơng quy định tại Thông tƣ liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC 

 Quy định rõ hơn c c hình thức nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu điện và qua 

internet). 

16. Lĩnh vực xuất, nhập khẩu 
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16.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

quy định tại Thông tƣ số 44/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đ p 

ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 

16.2. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu 

gạo thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực quy định tại Thông tƣ số 

44/2010/TT-BCT 

 - Bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để 

đ p ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 

 16.3. Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo quy định tại Thông tƣ số 44/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ bản chính hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát thóc, gạo để đ p 

ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. 

16.4. Cấp Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng 

thực phẩm đông lạnh quy định tại Thông tƣ số 44/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục Hải quan xác nhận về việc doanh nghiệp có 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 Thông tư này: 

1 bản chính. 

16.5. Cấp Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng 

có thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Thông tƣ số 44/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục Hải quan xác nhận về việc doanh nghiệp có 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 Thông tư này: 

1 bản chính. 

16.6. Cấp Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng 

đã qua sử dụng quy định tại Thông tƣ số 44/2010/TT-BCT 

- Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục Hải quan xác nhận về việc doanh nghiệp có 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 Thông tư này: 

1 bản chính. 

16.7. Thủ tục xuất khẩu khoáng sản quy định tại Thông tƣ số 

41/2012/TT- CT và Thông tƣ số 12/2016/TT-BCT 

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT về hồ sơ chứng minh 

nguồn gốc hợp ph p (Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 41/2012/TT- CT) theo đó 

yêu cầu hình thức bản sao có chứng thực, được sửa lại như sau: “ ản sao từ sổ gốc 

hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”. 
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16.8. Thủ tục xuất khẩu than quy định tại Thông tƣ số 15/2013/TT-

BCT  

Bổ sung hình thức tài liệu hồ sơ được quy định tại Khoản 2  Điều 5 Thông 

tư số 15/2013/TT- CT như sau: “ ản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”. 

17. Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 

17.1. Chỉ định cơ sở Đào tạo viên   n hàng đa cấp quy định tại Thông 

tƣ số 24/2014/TT-BCT 

- Bỏ TTHC “Chỉ định cơ sở Đào tạo viên   n hàng đa cấp”. 

II. PHƢƠNG THỨC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Lĩnh vực kiểm tra chất lƣợng thép 

 an hành văn  ản quy định quản lý chất lượng thép thay thế Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. Trong đó,  ãi bỏ các thủ tục hành chính tại 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN. 

2. Lĩnh vực thƣơng mại quốc tế 

- Sửa đổi Nghị định 23/2007/NĐ-CP theo hướng: 

+ Loại bỏ thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khỏi nội dung phải xin cấp giấy.  

+ Quy định giới hạn việc cấp phép đối với quyền bán buôn của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi một số ngành hàng 

nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương  an hành. 

- Sửa đổi Nghị định 23/2007/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ các thành phần hồ 

sơ thẩm định điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 

3. Lĩnh vực công nghiệp nặng 

 an hành văn  ản thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14/11/2012 

quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự  n đầu tư xây dựng mỏ 

khoáng sản rắn. 

4. Lĩnh vực kinh doanh phân bón  

- Sửa Khoản 2 Điều 6, Khoản 1, Khoản 2 Điều 7, Khoản 2 Điều 8,  Khoản 

1, 2 Điều 9, Điều 10, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Sửa trực 

tiếp trên Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 th ng 11 năm 2013. 

- Bãi bỏ Điều 16, Điều 17 của Thông tư số 29/2014/TT-BCT tại Thông tư 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2014/TT-BCT. 

5. Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp 

- Sửa Khoản 1 Điều 6 Nghị định 58/2003/NĐ-CP tại Nghị định sửa đổi/ 

thay thế Nghị định 58/2003/NĐ-CP 

6. Lĩnh vực hóa chất 
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- Sửa Nghị định số 26/2011/NĐ-CP như sau:  

+ Sửa Khoản 11 và Khoản 4 Điều 1; bỏ cụm từ “được cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận” tại điểm e Khoản 1, điểm d Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP;  

+ Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. 

- Sửa Thông tư số 40/2011/TT-BCT. 

- Sửa Điều 3 Thông tư 06/2015/TT-BCT. 

- Sửa Điều 1 và Điều 4; bãi bỏ điểm d Khoản 1 Điều 7, Điều 12, Điều 14, 

Điều 15, Điều 16 Thông tư số 20/2013/TT-BCT. 

- Bãi bỏ điểm c Khoản 1 và điểm a Khoản 3 Điều 9, điểm a Khoản 3 Điều 

10, Điều 15, điểm c Khoản 1 và điểm a Khoản 3 Điều 17, điểm a Khoản 2 và 

điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 28/2010/TT-BCT.  

- Sửa điểm đ Khoản 1 Điều 4 và điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tứ số 

36/2014/TT-BCT. 

7. Lĩnh vực điện lực 

Bỏ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 33/2014/TT-BCT. 

8. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá 

- Bỏ điểm a Khoản 3 Điều 9; điểm e Khoản 1, điểm e Khoản 2 và điểm c 

Khoản 3 Điều 26; điểm g Khoản 1 và điểm g Khoản 2 Điều 27 Nghị định 

67/2013/NĐ-CP.  

- Sửa Nghị định số 67/2013/NĐ-CP. 

- Sửa đổi khoản 3 Điều 10; điểm đ Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 31 

Nghị định 67/2013/NĐ-CP. 

9. Lĩnh vực kinh doanh khí 

- Bãi bỏ Điều 44, 45,  48, 49 tại Thông tư số 41/2011/TT- CT, đồng thời 

chuyển nội dung quy định TTHC trên vào quy định trong Nghị định sửa đổi 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP. 

- Sửa Nghị định số 19/2016/NĐ-CP như sau: 

+ Sửa khoản 2 Điều 2 theo hướng quy định cụ thể các bộ phận cấu thành 

của TTHC; 

+ Sửa đổi Khoản 3 Điều 43 theo hướng giảm thời gian thực hiện TTHC; 

+ Sửa khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 9 theo hướng bỏ quy định điều kiện về 

bồn chứa, chai chứa LPG đối với thương nhân phân phối LPG.  

+ Bãi bỏ quy định tại điểm a, b, c Khoản 2 và khoản 3, 4 Điều 7, điểm b, c 

Khoản 2 và Khoản 3, 4, 5 Điều 9; điểm a Khoản 2 Điều 14; Khoản 4 Điều 20 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP. 
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+ Bãi bỏ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 19/2016/NĐ-CP quy định về quyền 

và nghĩa vụ của đại lý kinh doanh LPG.  

- Sửa Thông tư số 03/2016/TT- CT như sau: 

+ Bãi bỏ điểm c Khoản 4 Điều 7; Khoản 3 và điểm a Khoản 7 Điều 8; điểm 

d Khoản 1 Điều 6; Khoản 5 Điều 7; Khoản 2 Điều 9; Khoản 6 và điểm a Khoản 

7 Điều 10; Khoản 5, 6 Điều 11; Khoản 1 và Khoản 4 Điều 13; Khoản 3 Điều 14 

Thông tư 03/2016/TT-BCT.  

+ Sửa đổi Khoản 2 Điều 6, Khoản 3 Điều 7 Thông tư 03/2016/TT-BCT 

theo hướng bãi bỏ tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu 

hoặc đi thuê. 

+ Sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Thông tư 03/2016/TT- CT theo hướng bãi bỏ 

tài liệu chứng minh bồn chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê. 

10. Lĩnh vực năng lƣợng 

- Bãi bỏ Điều 15 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg. 

- Sửa Thông tư số 07/2012/TT- CT như sau: 

+ Bãi bỏ điểm c, g, h Khoản 2 và điểm a Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 

+ Sửa Khoản 1, 2 Điều 6; điểm e Khoản 2 Thông tư số 07/2012/TT-BCT. 

- Bãi bỏ Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 39/2011/TT-BCT. 

11. Lĩnh vực an toàn thực phẩm 

- Sửa Thông tư số 28/2013/TT- CT như sau: 

+ Sửa Khoản 3 Điều 5; Khoản 2 Điều 7, Khoản 3 Điều 8; Điều 9; Khoản 2 

của Điều 14 Thông tư số 28/2013/TT-BCT. 

+ Bổ sung về các hình thức nộp hồ tại Điều 11 Thông tư số 28/2013/TT-

BCT. 

- Sửa Thông tư số 58/2014/TT- CT như sau: Sửa điểm b Khoản 1 Điều  4; 

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Sửa điểm b, c, e Khoản 3 Điều 6; điểm đ, e  hoản 2 và  điểm a, c Khoản 3 

Điều 7 Thông tư số 40/2013/TT-BCT. 

12. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rƣợu 

- Sửa đổi Thông tư 60/2014/TT- CT như sau: 

+ Sửa điểm a Khoản 4 Điều 9; điểm b Khoản 4 Điều 9; Khoản 5 Điều 10; 

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 60/2014/TT-BCT. 

+ Bãi bỏ Khoản 4, 8, 10 Điều 10; Khoản 4, 8, 10 Điều 11; Khoản 6 Điều 12 

Thông tư số 60/2014/TT-BCT. 

- Sửa Nghị định 94/2012/NĐ-CP như sau: 
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+ Bãi bỏ Khoản 2 Điều 8; Khoản 4 Điều 12; điểm e Khoản 1 và điểm e 

Khoản 2 Điều 17; Khoản 1, 2, 3 Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP. 

+ Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 11; điểm b Khoản 3 Điều 11; điểm c 

Khoản 1 Điều 17; điểm c, d, e Khoản 3 Điều 17; điểm a, b Khoản 5 Điều 18; 

Khoản 7 Điều 20 Nghị định 94/2012/NĐ-CP. 

13. Lĩnh vực  inh doanh xăng dầu 

Sửa Điều 14; Điều 17; điểm a Khoản 4 và điểm b, c Khoản 5 Điều 20 và 

điểm b Khoản 3 Điều 25 Nghị định số  83/2014/NĐ-CP. 

14. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đ nh gi  sự phù hợp 

-  an hành văn  ản thay thế/bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BCT.  

- Bãi bỏ Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 48/2011/TT-

BCT tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2011/TT-BCT. 

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 7, Điều 8, 9, 10 Thông tư số 33/2015/TT-BCT. 

15. Lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại 

Sửa đổi Khoản 2, 5 mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-

BTC. 

16. Lĩnh vực xuất, nhập khẩu 

- Bãi bỏ Chương IV (từ Điều 16- Điều 18) Thông tư số 44/2010/TT-BCT.  

- Bãi bỏ điểm c Khoản 1 Điều 13 Thông tư 05/2014/TT- CT, đưa vào sửa 

đổi tại Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 77/2016/NĐ-CP. 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2016/TT-BCT. 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 15/2013/TT-BCT.  

17. Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 

Bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT.  
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ YÊU CẦU ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

CỦA BỘ CÔNG THƢƠNG  
(Ban hành kèm theo Quyết định số   4846      /QĐ-BCT ngày     09      tháng    12      năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2017) 

 

 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Căn cứ pháp lý Nội dung đơn giản hóa Phƣơng thức thực 

hiện 

 

Đơn vị 

thực hiện 

1 Lĩnh vực kiểm tra chất lƣợng thép 

1.1 Cấp xác nhận kê 

khai nhập khẩu 

thép 

Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN ngày 31 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Công 

Thương,  ộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về 

quản lý chất lượng thép 

sản xuất trong nước và 

thép nhập khẩu 

- Bãi bỏ TTHC “Cấp xác nhận 

kê khai nhập khẩu thép” 

 an hành văn  ản 

quy định quản lý 

chất lượng thép 

thay thế Thông tư 

liên tịch số 

58/2015/TTLT-

BCT-BKHCN. 

Trong đó,  ãi bỏ 

các thủ tục hành 

chính tại Thông tư 

liên tịch số 

58/2015/TTLT-

BCT-BKHCN. 

- Chủ trì: 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ. 

- Phối hợp: 

Vụ Công 

nghiệp 

nặng, Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ. 
1.2 Cấp Quyết định 

chỉ định tổ chức 

thử nghiệm chất 

lượng thép 

Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN 

- Bãi bỏ thủ tục “Cấp Quyết định 

chỉ định tổ chức thử nghiệm chất 

lượng thép”.  

1.3 Cấp Thông báo 

chấp thuận đồng ý 

áp dụng hình thức 

kiểm tra giảm của 

Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN 

- Bãi bỏ thủ tục “Cấp Thông báo 

chấp thuận đồng ý áp dụng hình 

thức kiểm tra giảm của Bộ Công 

Thương”. 
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Bộ Công Thương 

1.4 Cấp  ản xác nhận 

nhu cầu nhập khẩu 

thép 

Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN 

Bỏ thủ tục “Cấp  ản xác nhận 

nhu cầu nhập khẩu thép”. 

1.5 Cấp Thông   o  ết 

quả kiểm tra chất 

lượng thép nhập 

khẩu 

Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN 

Bỏ thủ tục “Cấp Thông   o  ết 

quả kiểm tra chất lượng thép 

nhập khẩu”. 

2 Lĩnh vực thƣơng mại quốc tế 

2.1 Cấp Giấy phép kinh 

doanh hoạt động 

mua bán hàng hóa 

và các hoạt động 

liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng 

hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Nghị định số 

23/2007/NĐ-CP ngày 12 

th ng 02 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên 

quan trực tiếp đến mua 

bán hàng hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam 

 

Đơn giản hóa c c trường hợp 

phải xin cấp giấy phép: Doanh 

nghiệp FDI không phải làm thủ 

tục xin quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu.  

Sửa đổi Nghị định 

23/2007/NĐ-CP 

theo hướng loại bỏ 

thủ tục xin quyền 

xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu của 

doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

khỏi nội dung phải 

xin cấp giấy.  

- Chủ trì: 

Vụ Kế 

hoạch. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 

2.2 Cấp điều chỉnh 

Giấy phép kinh 

doanh hoạt động 

mua bán hàng hóa 

và các hoạt động 

liên quan trực tiếp 

đến mua bán hàng 

Đơn giản hóa c c trường hợp 

phải xin cấp giấy phép: Mở rộng 

quyền bán buôn các mặt hàng là 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

của doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam. Quyền 

phân phối bán buôn chỉ giới hạn 

Sửa đổi Nghị định 

23/2007/NĐ-CP 

theo hướng chỉ quy 

định giới hạn việc 

cấp phép đối với 

quyền bán buôn của 

doanh nghiệp có 
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hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

trong phạm vi một số ngành 

hàng nhất định thuộc danh mục 

do Bộ Công Thương  an hành 

vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

trong phạm vi một 

số ngành hàng nhất 

định thuộc danh 

mục do Bộ Công 

Thương  an hành. 

2.3 Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh hoạt 

động mua bán hàng 

hóa và các hoạt 

động liên quan trực 

tiếp đến mua bán 

hàng hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

Đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy 

phép: bỏ tài liệu hồ sơ thẩm tra 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu 

tư 

Sửa đổi Nghị định 

23/2007/NĐ-CP 

theo hướng bãi bỏ 

các thành phần hồ 

sơ thẩm định điều 

chỉnh Giấy chứng 

nhận đầu tư. 

3 Lĩnh vực công nghiệp nặng 

3.1 - Tham gia ý  iến 

về thiết  ế cơ sở Dự 

án đầu tư xây dựng 

công trình mỏ 

khoáng sản rắn 

nhóm A 

Thông tư số 33/2012/TT-

BCT ngày 14/11/2012 

quy định về lập, thẩm 

định và phê duyệt thiết 

kế mỏ, dự  n đầu tư xây 

dựng mỏ khoáng sản rắn 

Bãi bỏ TTHC: Tham gia ý  iến 

về thiết  ế cơ sở Dự án đầu tư 

xây dựng công trình mỏ khoáng 

sản rắn nhóm A 

 

 an hành văn  ản 

thay thế Thông tư 

số 33/2012/TT-

BCT ngày 

14/11/2012 quy 

định về lập, thẩm 

định và phê duyệt 

thiết kế mỏ, dự án 

đầu tư xây dựng mỏ 

khoáng sản rắn. 

- Chủ trì: 

Vụ Công 

nghiệp 

nặng. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 

3.2 - Tham gia ý  iến 

về thiết  ế cơ sở Dự 

án đầu tư xây dựng 

Thông tư số 33/2012/TT-

BCT  

- Tham gia ý  iến về thiết  ế cơ 

sở Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mỏ khoáng sản rắn nhóm 

 an hành văn  ản 

thay thế Thông tư 

số 33/2012/TT-
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công trình mỏ 

khoáng sản rắn 

nhóm B,C 

B,C BCT ngày 

14/11/2012 quy 

định về lập, thẩm 

định và phê duyệt 

thiết kế mỏ, dự án 

đầu tư xây dựng mỏ 

khoáng sản rắn. 

4 Lĩnh vực kinh doanh phân bón 

4.1 Cấp giấy phép sản 

xuất phân bón vô 

cơ 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

quy định cụ thể và hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

về phân  ón vô cơ, hướng 

dẫn việc cấp phép sản xuất 

phân  ón vô cơ đồng thời 

sản xuất phân bón hữu cơ 

và phân bón khác tại Nghị 

định số 202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 th ng 11 năm 

2013 về quản lý phân bón; 

- Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý 

phân bón. 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương các tỉnh. 

- Sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 

6 Thông tư số 29/2014/TT-BCT 

như sau: “d)  ản sao Quyết định 

phê duyệt   o c o đ nh gi  t c 

động môi trường hoặc giấy xác 

nhận đăng  ý cam  ết bảo vệ 

môi trường do cơ quan có thẩm 

quyền cấp hoặc kế hoạch bảo vệ 

môi trường được phê duyệt”. 

Sửa Khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 

29/2014/TT-BCT. 

- Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

 

- Chủ trì: 

Cục Hóa 

chất. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 

4.2 Cấp lại giấy phép 

sản xuất phân bón 

vô cơ 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương c c tỉnh. 

 

Sửa Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 
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trưởng Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 11 năm 2013 của 

Chính phủ.  

29/2014/TT-BCT. 

- Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

4.3 Cấp điều chỉnh 

giấy phép sản xuất 

phân  ón vô cơ 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 11 năm 2013 của 

Chính phủ.  

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương c c tỉnh. 

 

Sửa Khoản 2 Điều 

8 Thông tư số 

29/2014/TT-BCT. 

- Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

4.4 - Cấp giấy phép 

sản xuất phân bón 

vô cơ đồng thời 

sản xuất phân bón 

hữu cơ và phân 

bón khác 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 11 năm 2013 của 

Chính phủ. 

 - Sửa Điểm c Khoản 1 Điều 9 

Thông tư 29/2014/TT-BCT: quy 

định rõ c c tài liệu trong thành 

phần hồ sơ liên quan đến sản 

xuất phân  ón hữu cơ và phân 

 ón  h c  nhằm giảm  ớt một số 

giấy tờ, tài liệu trùng lặp.  

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương c c tỉnh. 

Sửa Khoản 1, 2 

Điều 9 Thông tư số 

29/2014/TT-BCT. 

- Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

 

4.5 - Cấp lại giấy 

phép sản xuất 

phân  ón vô cơ 

đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương c c tỉnh. 

Sửa Điều 10 Thông 

tư số 29/2014/TT-

BCT. 

- Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 
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và phân bón khác 202/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 11 năm 2013 của 

Chính phủ. 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

4.6 - Cấp điều chỉnh 

giấy phép sản xuất 

phân  ón vô cơ 

đồng thời sản xuất 

phân bón hữu cơ 

và phân bón khác 

- Thông tư số 

29/2014/TT-BCT ngày 30 

th ng 9 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương; 

- Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP ngày 27 

tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ. 

- Phân cấp thực hiện TTHC cho 

Sở Công Thương c c tỉnh. 

Sửa Khoản 2 Điều 

11 Thông tư số 

29/2014/TT-BCT. 

Sửa trực tiếp trên 

Nghị định số 

202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 11 

năm 2013. 

4.7 Cấp Quyết định 

chỉ định tổ chức 

đ nh gi  sự phù 

hợp (tổ chức thử 

nghiệm phân bón 

vô cơ) 

Thông tư số 29/2014/TT-

 CT ngày 30 th ng 9 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định cụ 

thể và hướng dẫn thực 

hiện một số điều về phân 

 ón vô cơ, hướng dẫn việc 

cấp phép sản xuất phân 

 ón vô cơ đồng thời sản 

xuất phân bón hữu cơ và 

phân bón khác tại Nghị 

định số 202/2013/NĐ-CP 

ngày 27 th ng 11 năm 

2013 về quản lý phân bón. 

Bãi bỏ thủ tục “Cấp Quyết định 

chỉ định tổ chức đ nh gi  sự phù 

hợp (tổ chức thử nghiệm phân 

 ón vô cơ)”. 

- Bãi bỏ Điều 16, 

Điều 17 của Thông 

tư số 29/2014/TT-

BCT tại Thông tư 

sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 

29/2014/TT-BCT. 

5. Lĩnh vực kinh doanh tiền chất công nghiệp 

5.1 Cấp Giấy phép 

xuất khẩu, nhập 

- Nghị định 58/2003/NĐ-

CP của Chính phủ quy 

- Sửa Khoản 1 Điều 6 Nghị định 

58/2003/NĐ-CP, bãi bỏ thành 

- Sửa Khoản 1 Điều 

6 Nghị định 

- Chủ trì: 

Cục Hóa 
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khẩu tiền chất sử 

dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp 

định về kiểm soát nhập 

khẩu, xuất khẩu, vận 

chuyển quá cảnh lãnh thổ 

Việt Nam chất ma tuý, 

tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần; 

- Thông tư số 

42/2013/TT-BCT ngày 31 

th ng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

quy định quản lý, kiểm 

soát tiền chất trong lĩnh 

vực công nghiệp. 

phần hồ sơ “văn  ản cho phép 

xuất khẩu, nhập khẩu của nước 

có hàng xuất khẩu hoặc nhập 

khẩu” đối với hồ sơ xin xuất 

khẩu, nhập khẩu tiền chất công 

nghiệp. Theo đó, thành phần hồ 

sơ xin cấp giấy phép xuất nhập 

khẩu tiền chất công nghiệp gồm: 

i) Đơn đề nghị cấp giấy phép 

xuất khẩu, nhập khẩu; ii) Hợp 

đồng mua bán tiền chất công 

nghiệp hoặc thỏa thuận bán 

hàng, mua hàng, bản ghi nhớ; 

hóa đơn thương mại). 

58/2003/NĐ-CP 

của Chính phủ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

chất. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 

6 Lĩnh vực hóa chất 

6.1 Xác nhận khai báo 

hóa chất sản xuất 

- Thông tư số 

40/2011/TT-BCT ngày 14 

th ng 11 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương 

quy định về khai báo hóa 

chất;  

- Thông tư số 

06/2015/TT-BCT ngày 23 

th ng 2 năm 2015 của Bộ 

Công Thương quy định về 

việc sửa đổi, bổ sung một 

số thông tư của Bộ Công 

Thương về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hóa 

chất, điện lực và hoạt 

động mua bán hàng hóa 

Bãi bỏ thủ tục: “X c nhận khai 

báo hóa chất sản xuất”. 

- Sửa Thông tư số 

40/2011/TT-BCT 

và Điều 3 Thông tư 

06/2015/TT-BCT; 

- Sửa Khoản 11 

Điều 1 Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP. 

- Chủ trì: 

Cục Hóa 

chất. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 
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qua sở giao dịch hàng hóa; 

- Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP ngày 08 

th ng 4 năm 2011 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 108/2008/NĐ-CP 

ngày 07 th ng 10 năm 

2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất. 

6.2 Xác nhận khai báo 

hóa chất nhập 

khẩu 

 

- Thông tư số 

40/2011/TT-BCT ngày 14 

th ng 11 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương;  

- Thông tư số 

06/2015/TT-BCT ngày 23 

th ng 2 năm 2015 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP ngày 08 

tháng 4 năm 2011 của 

Chính phủ. 

Đơn giản hóa TTHC như sau: 

Thực hiện Khai báo hóa chất 

nhập khẩu dưới hình thức dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 

thực hiện qua hệ thống hải quan 

một cửa quốc gia. 

- Sửa Thông tư số 

40/2011/TT-BCT 

và Điều 3 Thông tư 

06/2015/TT-BCT; 

- Sửa Khoản 11 

Điều 1 Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP. 
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6.3 Thẩm định, phê 

duyệt Kế hoạch 

phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất 

trong lĩnh vực 

công nghiệp 

Thông tư số 20/2013/TT-

 CT ngày 05 th ng 8 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về 

kế hoạch và biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp  

Bỏ lĩnh vực xăng dầu khỏi phạm 

vi điều chỉnh phải thực hiện thủ 

tục thẩm định, phê duyệt kế 

hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

Sửa Điều 1 và Điều 

4 Thông tư số 

20/2013/TT-BCT 

 

 

- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 

1 Điều 7 “C c tài liệu khác kèm 

theo (nếu có).” 

- Bãi bỏ điểm d 

Khoản 1 Điều 7 

Thông tư số 

20/2013/TT-BCT.  

6.4 Xác nhận biện 

pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa 

chất trong lĩnh vực 

công nghiệp 

Thông tư số 20/2013/TT-

 CT ngày 05 th ng 8 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

- Bỏ yêu cầu xác nhận của cơ 

quan quản lý nhà nước đối với 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất trong lĩnh vực 

công nghiệp. 

Bỏ cụm từ “được 

cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận” tại 

Điểm e Khoản 1, 

Điểm d Khoản 2 

Điều 7 của Khoản 4 

Điều 1 Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP; bỏ 

khoản 6 Điều 1 

Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP; bỏ 

Điều 12, Điều 14, 

Điều 15, Điều 16 

Thông tư số 

20/2013/TT-BCT. 

- Bỏ quy định tại điểm d Khoản 

1 Điều 15 “C c tài liệu khác 

kèm theo (nếu có).” 

6.5 - Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất hóa chất 

thuộc Danh mục 

hoá chất sản xuất, 

Thông tư số 28/2010/TT-

 CT ngày 28 th ng 6 năm 

2010 của Bộ Công 

Thương quy định cụ thể 

một số Điều của Luật Hóa 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết 

định phê duyệt dự  n đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất theo 

quy định của pháp luật về quản 

lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 9 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.  
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kinh doanh có 

điều kiện trong 

ngành công 

nghiệp 

 

chất và Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

1 số Điều của Luật hóa 

chất; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

1 số Điều của Luật hóa 

chất. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự 

theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân 

viên có liên quan trực tiếp đến 

sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 3 Điều 9 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy 

chứng nhận. 

Bỏ Điều 15 Thông 

tư số 28/2010/TT-

BCT 

6.6 - Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoá 

chất thuộc Danh 

mục hoá chất sản 

xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong 

ngành công 

nghiệp 

- Thông tư số 

28/2010/TT-BCT ngày 28 

th ng 6 năm 2010 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự 

theo mẫu, gồm: cán bộ lãnh đạo, 

quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân 

viên có liên quan trực tiếp đến 

sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 3 Điều 10 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.  

 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy 

chứng nhận  

Bỏ Điều 15 Thông 

tư số 28/2010/TT-

BCT 

6.7 - Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất đồng thời 

kinh doanh hoá 

chất thuộc Danh 

mục hoá chất sản 

- Thông tư số 

28/2010/TT-BCT ngày 28 

th ng 6 năm 2010 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết 

định phê duyệt dự  n đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất theo 

quy định của pháp luật về quản 

lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 9 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT. 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự - Bãi bỏ điểm a 
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xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong 

ngành công 

nghiệp 

 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ. 

 

theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, 

nhân viên có liên quan trực tiếp 

đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

Khoản 3 Điều 9 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT   

 

- Bỏ quy định thời hạn của Giấy 

chứng nhận.  

Bỏ Điều 15 Thông 

tư số 28/2010/TT-

BCT. 

6.8 - Cấp Giấy phép 

sản xuất hóa chất 

thuộc Danh mục 

hóa chất hạn chế 

sản xuất, kinh 

doanh trong ngành 

công nghiệp 

- Thông tư số 

28/2010/TT-BCT ngày 28 

th ng 6 năm 2010 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ. 

 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết 

định phê duyệt dự  n đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất theo 

quy định của pháp luật về quản 

lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 17 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự 

theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, 

nhân viên có liên quan trực tiếp 

đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 3 Điều 17 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

 

6.9 - Cấp Giấy phép 

kinh doanh hóa 

chất thuộc Danh 

mục hóa chất hạn 

chế sản xuất, kinh 

doanh trong ngành 

công nghiệp 

 

- Thông tư số 

28/2010/TT-BCT ngày 28 

th ng 6 năm 2010 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ. 

 

- Bãi bỏ bản giải trình nhu cầu 

kinh doanh hóa chất hạn chế sản 

xuất, kinh doanh. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 2 Điều 18 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự 

theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, 

nhân viên có liên quan trực tiếp 

đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 3 Điều 18 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   
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6.10 - Cấp Giấy phép 

sản xuất đồng thời  

hóa chất hạn chế 

sản xuất, kinh 

doanh trong ngành 

công nghiệp 

 

- Thông tư số 

28/2010/TT-BCT ngày 28 

th ng 6 năm 2010 của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ. 

 

- Bãi bỏ Bản sao hợp lệ Quyết 

định phê duyệt dự  n đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất theo 

quy định của pháp luật về quản 

lý, đầu tư xây dựng. 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 17 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

 

- Bãi bỏ Bản kê khai nhân sự 

theo mẫu, gồm : cán bộ lãnh 

đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, 

nhân viên có liên quan trực tiếp 

đến sản xuất, bảo quản và vận 

chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 3 Điều 17 

Thông tư số 

28/2010/TT-BCT.   

 

6.11 Cấp Giấy chứng 

nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn 

hóa chất 

Thông tư số 36/2014/TT-

BCT ngày 22 tháng 10 

năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy 

định về huấn luyện kỹ 

thuật an toàn hóa chất và 

cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện kỹ thuật an toàn hóa 

chất; 

- Nghị định số 

108/2008/NĐ-CP ngày 07 

th ng 10 năm 2008 của 

Chính phủ; 

- Nghị định số 

26/2011/NĐ-CP ngày 08 

th ng 4 năm 2011 của 

Chính phủ. 

Thay đổi cách thức thực hiện 

TTHC: Giao doanh nghiệp tự 

huấn luyện (theo nội dung quy 

định), kiểm tra, cấp Giấy chứng 

nhận huấn luyện cho người lao 

động liên quan đến hoạt động 

hóa chất nguy hiểm; cơ quan 

quản lý nhà nước chỉ kiểm tra 

việc thực thi quy định này. 

Sửa đổi điểm đ 

Khoản 1 Điều 4 

Thông tứ số 

36/2014/TT-BCT. 

- Chủ trì: 

Cục Kỹ 

thuật an 

toàn và Môi 

trường công 

nghiệp. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

vị có liên 

quan. 
- Tăng thời hạn giấy chứng nhận 

từ 2 năm lên 3 năm.  

Sửa điểm b Khoản 

3 Điều 6 Thông tư 

số 36/2014/TT-

 CT, đưa nội dung 

này vào dự thảo NĐ 

sửa NĐ 108. 

7. Lĩnh vực điện lực 
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7.1 Điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển 

điện lực quốc gia 

không theo chu kỳ 

Thông tư số 33/2014/TT-

 CT trước th ng 12 năm 

2016 của Bộ Công 

Thương về việc quy định 

một số nội dung về rút 

ngắn thời gian tiếp cận 

điện năng; 

Thông tư số 43/2012/TT-

BCT ngày 30 th ng 7 năm 

2010 của Bộ Công 

Thương quy định nội 

dung, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt và 

điều chỉnh Quy hoạch 

phát triển điện lực. 

- Bỏ yêu cầu thực hiện Xác nhận 

phù hợp quy hoạch đối với các 

công trình trung áp có công suất 

dưới 2000 KVA;  

- Đơn giản hóa hồ sơ thỏa thuận 

đấu nối vào lưới điện trung áp.  

Bỏ Khoản 3 và 

Khoản 4 Điều 2 

Thông tư số 

33/2014/TT-BCT. 

- Chủ trì: 

Tổng cục 

Năng 

lượng. 

- Phối hợp: 

Cục Điều 

tiết điện 

lực. 

7.2 Điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển 

điện lực tỉnh 

không theo chu kỳ 

(đối với điều 

chỉnh Hợp phần 

Quy hoạch phát 

triển hệ thống điện 

110kV) 

8 Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc lá 

8.1 Cấp phép nhập 

 hẩu thuốc l  

nhằm mục đích 

phi thương mại 

 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá 

Quy định cụ thể thủ tục cấp phép 

nhập khẩu thuốc lá nhằm mục 

đích phi thương mại. 

  

- Sửa Khoản 3 Điều 

31 Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 06 

năm 2013 của 

Chính phủ theo 

hướng bổ sung các 

nội dung còn thiếu 

của TTHC. 

- Chủ trì: 

Vụ Công 

nghiệp nhẹ. 

- Phối hợp: 

Vụ Thị 

trường 

trong nước. 

8.2 Cấp Giấy phép 

mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ 

- Đơn giản hóa điều kiện cấp 

Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá: Bỏ điều kiện về 

phương tiện vận tải. 

- Bỏ điểm a Khoản 

3 Điều 9 Nghị định 

67/2013/NĐ-CP;  

- Sửa đổi khoản 3 
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- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy 

phép mua bán nguyên liệu thuốc 

lá: Bỏ thành phần hồ sơ liên 

quan đến điều kiện về phương 

tiện vận tải. 

Điều 10 Nghị định 

67/2013/NĐ-CP 

theo hưởng bỏ bảng 

 ê phương tiện. 

8.3 Cấp Giấy phép 

phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ 

- Đơn giản hóa điều kiện cấp 

Giấy phép phân phối sản phẩm 

thuốc lá: bãi bỏ điều kiện về 

phương tiện vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp Giấy phép phân phối sản 

phẩm thuốc lá: Bỏ thành phần 

hồ sơ về phương tiện vận tải. 

- Bãi bỏ điểm e 

Khoản 1 Điều 26 

Nghị định 

67/2013/NĐ-CP; 

 - Bãi bỏ điểm g 

Khoản 1 Điều 27 

Nghị định 

67/2013/NĐ-CP. 

8.4 Cấp lại Giấy phép 

phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ 

Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

đề nghị cấp lại giấy phép phân 

phối sản phẩm thuốc lá: Bỏ các 

điều kiện bổ sung  èm theo “  o 

cáo kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp (trường hợp xin 

cấp lại giấy phép)”. 

Sửa đổi điểm đ 

Khoản 1 Điều 27 

Nghị định 

67/2013/NĐ-CP 

theo hướng bỏ các 

thành phần hồ sơ  ổ 

sung kèm theo báo 

cáo. 

8.5 Cấp Giấy phép 

bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ 

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy 

phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá: bãi bỏ điều kiện về phương 

tiện vận tải. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá: Bỏ thành phần 

- Bãi bỏ điểm e 

Khoản 2 Điều 26 

Nghị định 

67/2013/NĐ-CP. 

- Bãi bỏ điểm g 

Khoản 2 Điều 27 

Nghị định 
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hồ sơ về phương tiện vận tải. 67/2013/NĐ-CP. 

8.6 Cấp Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 

th ng 06 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá 

Đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy 

phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

bãi bỏ điều kiện về diện tích 

điểm kinh doanh. 

 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 3 Điều 26 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP. 

 

9 Lĩnh vực kinh doanh khí 

9.1 - Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất, sửa chữa 

chai chứa LPG 

 

- Thông tư số 

41/2011/TT-BCT của Bộ 

Công Thương về việc quy 

định về quản lý an toàn 

trong lĩnh vực khí dầu mỏ 

hóa lỏng; 

- Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01 

th ng 7 năm 2017 của 

Chính phủ. 

- Sửa đổi hình thức “ ản sao” 

được quy định tại  Điều 44  và 

Điều 48 Thông tư số 

41/2011/TT- CT như sau: “ ản 

sao từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao xuất 

trình kèm bản chính để đối 

chiếu”. 

 

Bãi bỏ Điều 44, 45,  

48, 49 tại Thông tư 

số 41/2011/TT-

 CT, đồng thời 

chuyển nội dung 

quy định TTHC 

trên vào quy định 

trong Nghị định sửa 

đổi Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP. 

- Chủ trì: 

Cục Kỹ 

thuật an 

toàn và Môi 

trường công 

nghiệp 

- Phối hợp: 

Vụ Thị 

trường 

trong nước. 
9.2 - Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kiểm định chai 

chứa LPG  

- Thông tư số 

41/2011/TT-BCT của Bộ 

Công Thương; 

- Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày 01 

th ng 7 năm 2017 của 

Chính phủ. 

- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ 

qua mạng internet theo hình thức 

dịch vụ công trực tuyến.  

- Sửa thời hạn hiệu lực của Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kiểm 

định chai chứa LPG từ “2 năm” 

thành “5 năm”  

9.3 Đăng  ý nhập 

khẩu, sản xuất và 

chế biến khí cho 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

Quy định cụ thể thành phần cấu 

thành của TTHC như: trình tự 

thực hiện, cách thức thực hiện, 

Sửa khoản 2 Điều 2 

Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

- Chủ trì: 

Vụ Thị 

trường 
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nhu cầu riêng, 

 hông lưu thông 

trên thị trường 

phủ về kinh doanh khí. 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương quy 

định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ về kinh doanh khí. 

thành phần hồ sơ theo hướng quy 

định cụ thể các bộ 

phận cấu thành của 

TTHC. 

trong nước. 

- Phối hợp: 

Cục Kỹ 

thuật an 

toàn và Môi 

trường công 

nghiệp. 

9.4 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

xuất khẩu, nhập 

khẩu LPG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương. 

- Bỏ quy định phải thiết lập hệ 

thống phân phối trong nước có ít 

nhất 40 tổng đại lý hoặc đại lý 

kinh doanh LPG của thương 

nhân xuất nhập khẩu LPG 

- Bỏ thành phần hồ sơ yêu cầu 

chứng minh phải thiết lập hệ 

thống phân phối. 

- Bãi bỏ quy định 

tại điểm c khoản 2 

Điều 7 Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 4 Điều 7 

Thông tư 

03/2016/TT-BCT  

 

9.5 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

xuất khẩu, nhập 

khẩu LNG 

9.6 cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

xuất khẩu, nhập 

khẩu CNG 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp phép theo hướng bỏ thành 

phần hồ sơ chứng minh có bồn 

chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở 

hữu hoặc đi thuê. 

- Bãi bỏ Khoản 3 

Điều 8, điểm d 

Khoản 1 Điều 6, 

Khoản 5 Điều 7 

Thông tư 

03/2016/TT-BCT; 

- Sửa đổi Khoản 3 

Điều 7 Thông tư 
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03/2016/TT-BCT 

theo hướng bãi bỏ 

tài liệu chứng minh 

bồn chứa thuộc sở 

hữu hoặc đồng sở 

hữu hoặc đi thuê. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP. 

- Sửa đổi Khoản 2 

Điều 6 Thông tư 

03/2016/TT-BCT  

- Bỏ c c quy định chai LPG phải 

thuộc sở hữu của thương nhân 

xuất nhập khẩu LPG.  

- Bỏ c c quy định trạm nạp 

LPG/LNG/CNG vào phương 

tiện vận tải, trạm cấp 

LPG/LNG/CNG phải thuộc sở 

hữu của thương nhân  inh doanh 

 hí đầu mối. 

- Bỏ điểm a khoản 

2 Điều 7 Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP  

- Bỏ điểm b khoản 

2, khoản 3, 4 Điều 

7 Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP  

9.7 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

làm thương nhân 

phân phối LPG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ 

c c điều kiện về quy mô kinh 

doanh như cơ sở vật chất thuộc 

quyền sở hữu, số lượng chai 

chứa LPG. 

- Sửa khoản 1, điểm 

a khoản 2 Điều 9;   

Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP 

theo hướng bỏ quy 

định điều kiện về 

bồn chứa, chai chứa 
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10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương. 

LPG đối với thương 

nhân phân phối 

LPG.  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp phép theo hướng bỏ thành 

phần hồ sơ chứng minh có bồn 

chứa thuộc sở hữu hoặc đồng sở 

hữu hoặc đi thuê. 

- Sửa đổi Khoản 3 

Điều 8 Thông tư 

03/2016/TT-BCT 

theo hướng bãi bỏ 

tài liệu chứng minh 

bồn chứa thuộc sở 

hữu hoặc đồng sở 

hữu hoặc thuê. 

- Bỏ quy định hệ thống phân 

phối phải có 40 tổng đại lý hoặc 

đại lý đối với thương nhân xuất 

khẩu, nhập khẩu LPG và 20 tổng 

đại lý hoặc đại lý đối với thương 

nhân phân phối LPG. 

- Bãi bỏ điểm c 

khoản 2 Điều 9 

Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

- Bãi bỏ điểm c 

Khoản 4 Điều 7 

Thông tư 

03/2016/TT-BCT  

- Bỏ quy định thương nhân sản 

xuất chế biến LPG bán cho 

khách hàng công nghiệp cũng 

không phải thiết lập hệ thống 

phân phối LPG. 

- Bỏ khoản 4 Điều 

20 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa khoản 3 Điều 

43 Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP. 
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- Bỏ c c quy định chai LPG phải 

thuộc sở hữu của thương nhân 

thương nhân phân phối LPG. 

- Bỏ quy định trạm nạp LPG 

phải thuộc sở hữu của thương 

nhân phân phối. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp 

LPG/LNG/CNG vào phương 

tiện vận tải, trạm cấp 

LPG/LNG/CNG phải thuộc sở 

hữu của thương nhân  inh doanh 

 hí đầu mối. 

- Bỏ quy định tại 

điểm a Khoản 2 

Điều 9 của Nghị 

định 19/2016/NĐ-

CP. 

- Bỏ quy định tại 

điểm b khoản 2, 

Khoản 3 Điều 9 

Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa khoản 3 Điều 

43 Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp LNG 

vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp LNG phải thuộc sở hữu của 

thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

- Bỏ Khoản 4 Điều 

9 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

9.8 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

làm thương nhân 

phân phối CNG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp phép theo hướng bỏ thành 

phần hồ sơ chứng minh có xe 

bồn CNG hoặc đường ống vận 

chuyển CNG. 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 7 Điều 8 

Thông tư 

03/2016/TT-BCT  

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

- Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 



 

52 

 ộ Công Thương.  

 

xuống 15 ngày làm việc. 19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ,...”. 

- Bỏ c c quy định trạm nạp CNG 

vào phương tiện vận tải, trạm 

cấp CNG phải thuộc sở hữu của 

thương nhân  inh doanh  hí đầu 

mối. 

- Bỏ quy định tại 

khoản 5 Điều 9 

Nghị định 

19/2016/NĐ-CP. 

9.9 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

nạp LPG vào chai 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương. 

- Bỏ quy định trạm nạp LPG 

phải thuộc sở hữu của thương 

nhân phân phối. 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

chứng minh trạm nạp LPG thuộc 

sở hữu của thương nhân đầu 

mối. 

- Bỏ điểm a Khoản 

2 Điều 14 Nghị 

định 19/2016/NĐ-

CP 

- Bãi bỏ Khoản 2 

Điều 9 Thông tư 

03/2016/TT-BCT  

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ,...”. 
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9.10 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

nạp LPG vào 

phương tiện vận 

tải 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương.  

 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

chứng minh trạm nạp thuộc sở 

hữu của thương nhân đầu mối. 

- Bãi bỏ Khoản 6 

Điều 10 Thông tư 

03/2016/TT-BCT 

- Bãi bỏ điểm a 

Khoản 7 Điều 10 

Thông tư 

03/2016/TT-BCT  
9.11 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

nạp LNG vào 

phương tiện vận 

tải 

9.12 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

nạp CNG vào 

phương tiện vận 

tải 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ... 

9.13 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

cấp LPG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

chứng minh trạm cấp thuộc sở 

hữu của thương nhân đầu mối. 

- Bãi bỏ Khoản 5, 6 

Điều 11 Thông tư 

03/2016/TT-BCT 

 
9.14 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

cấp LNG 
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9.15 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

cấp CNG 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương.  

 
- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ,...”. 

9.16 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý 

kinh doanh LPG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương.  

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ,... ”. 

9.17 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

làm đại lý kinh 

doanh LPG 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

- Bỏ quy định đại lý phải lựa 

chọn, ký hợp đồng làm đại lý 

cho 01 tổng đại lý hoặc 03 

thương nhân kinh doanh LPG 

đầu mối. 

Bãi bỏ Khoản 1 

Điều 23 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

quy định về quyền 

và nghĩa vụ của đại 

lý kinh doanh LPG.  

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm đại 

Bãi bỏ Khoản 4 

Điều 13 Thông tư 
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 ộ Công Thương.  

 

lý kinh doanh LPG: Bỏ thành 

phần hồ sơ  ản sao hợp đồng 

đại lý kinh doanh LPG với 

thương nhân  inh doanh LPG 

đầu mối hoặc tổng đại lý kinh 

doanh LPG. 

số 03/2016/TT-

BCT. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp lệ, 

...”. 

9.18 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

cho cửa hàng bán 

LPG chai 

 

- Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 

22/03/2016 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

03/2016/TT- CT ngày 

10/05/2016 của  ộ trưởng 

 ộ Công Thương.  

 

- Bỏ quy định cửa hàng phải 

thuộc sở hữu của thương nhân là 

đại lý hoặc tổng đại lý hoặc 

thương nhân  inh doanh LPG 

đầu mối. 

Bỏ Khoản 1 Điều 

13 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai: Bỏ 

thành phần hồ sơ chứng minh 

cửa hàng phải thuộc sở hữu của 

thương nhân là đại lý hoặc tổng 

đại lý hoặc thương nhân  inh 

Bỏ quy định tại 

Khoản 3 Điều 14 

Thông tư số 

03/2016/TT-BCT 
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doanh LPG đầu mối. 

- Giảm thời hạn cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện từ 30 ngày 

xuống 15 ngày làm việc. 

Sửa đổi khoản 3 

Điều 43 Nghị định 

19/2016/NĐ-CP 

như sau “Trong thời 

hạn 15 (mười lăm) 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ và hợp lệ, 

...”. 

10 Lĩnh vực năng lƣợng 

10.1 Đăng  ý hỗ trợ 

đầu tư ph t triển 

dự  n điện gió 

không nối lưới 

Quyết định số 

37/2011/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

chế hỗ trợ phát triển dự án 

điện gió tại Việt Nam 

Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý hỗ trợ 

đầu tư ph t triển dự  n điện gió 

không nối lưới“. 

Bãi bỏ Điều 15 

Quyết định số 

37/2011/QĐ-TTg. 

- Chủ trì: 

Tổng cục 

Năng 

lượng. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

10.2 Đ nh gi  và chứng 

nhận dán nhãn 

năng lượng 

Thông tư số 07/2012/TT-

 CT ngày 04 th ng 4 năm 

2012 của Bộ Công 

Thương về quy định dán 

nhãn năng lượng cho các 

phương tiện và thiết bị sử 

dụng năng lượng 

- Điều chỉnh quy định về “đ nh 

giá và cấp Giấy chứng nhận dán 

nhãn năng lượng trước khi nhập 

khẩu” thành “đ nh gi  và cấp 

Giấy chứng nhận d n nhãn năng 

lượng trước  hi đưa ra thị 

trường” tại Điều 8 Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 

Bãi bỏ điểm a 

Khoản 4 Điều 8 

Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 

 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

d n nhãn năng lượng như sau: 

+ Bỏ “Bản sao của hợp đồng với 

các nhà cung cấp hàng hóa ở 

- Bãi bỏ điểm c, g, 

h Khoản 2 Điều 8 

Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 

- Sửa điểm e Khoản 
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nước ngoài (đối với các nhà 

nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa 

nhập khẩu”; “Hồ sơ, tài liệu, quy 

trình quản lý chất lượng của 

doanh nghiệp”; “Hồ sơ, chứng 

chỉ quản lý chất lượng liên 

quan”; 

+ Sửa “Kết quả thử nghiệm do 

Tổ chức thử nghiệm được chỉ 

định cấp có thời hạn không quá 

06 tháng kể từ ngày cấp” thành 

“Kết quả thử nghiệm do Tổ chức 

thử nghiệm được chỉ định cấp 

còn thời hạn”; 

2 Điều 8 Thông tư 

số 07/2012/TT-

BCT.   

- Thực hiện thủ tục hành chính 

“Đ nh gi  và chứng nhận dán 

nhãn năng lượng” theo hình thức 

dịch vụ công trực tuyến cấp độ 

4. 

Sửa Điều 8 Thông 

tư số 07/2012/TT-

BCT. 

10.3 Chỉ định Tổ chức 

thử nghiệm  

Thông tư số 07/2012/TT-

 CT ngày 04 th ng 4 năm 

2012 của Bộ Công 

Thương 

- Sửa đổi “ ản sao” được quy 

định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 

như sau: “ ản sao từ sổ gốc 

hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu. 

Sửa Khoản 1 Điều 

6 Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 

- Sửa “giấy chứng nhận đăng  ý 

lĩnh vực hoạt động thử nghiệm 

theo Thông tư 08/2009/TT-

 KHCN ngày 08 th ng 4 năm 

2009 Hướng dẫn về yêu cầu, 

trình tự, thủ tục đăng  ý lĩnh vực 

Sửa Khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 

07/2012/TT-BCT. 
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hoạt động đ nh gi  sự phù hợp” 

tại điểm b Khoản 2 Điều 6 như 

sau: “Giấy chứng nhận đăng  ý 

hoạt động thử nghiệm”. 

- Bổ sung quy định rõ 03 hình 

thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc 

qua đường  ưu điện hoặc qua 

cổng thông tin điện tử tại Điều 6 

Thông tư số 07/2012/TT-BCT. 

10.4 Công nhận cơ sở 

đào tạo quản lý 

năng lượng và 

kiểm toán viên 

năng lượng 

Thông tư số 39/2011/TT-

BCT của Bộ Công 

Thương về việc quy định 

về đào tạo, cấp chứng chỉ 

quản lý năng lượng và 

kiểm to n viên năng lượng 

- Bỏ điều kiện để được công 

nhận là cơ sở đào tạo quản lý 

năng lượng, kiểm to n viên năng 

lượng tại Điều 4 Thông tư số 

39/2011/TT-BCT. 

Bỏ Điều 4 Thông tư 

số 39/2011/TT-

BCT. 

- Bỏ TTHC “Công nhận cơ sở 

đào tạo quản lý năng lượng và 

kiểm to n viên năng lượng” tại 

Thông tư số 39/2011/TT-BCT. 

Bỏ Điều 5, Điều 6 

Thông tư số 

39/2011/TT-BCT. 

11 Lĩnh vực an toàn thực phẩm 

11.1 Kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực 

phẩm đối với thực 

phẩm nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

Thông tư số 28/2013/TT-

BCT ngày 6/11/2013 Quy 

định kiểm tra nhà nước về 

an toàn thực phẩm đối với 

thực phẩm nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Công Thương 

- Đơn giản hóa hồ sơ  iểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm, 

cụ thể: Sửa “Bản sao có chứng 

thực” tại Điều 9  như sau: “ ản 

sao từ sổ gốc hoặc bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao xuất 

trình kèm bản chính để đối 

chiếu”. 

Sửa Điều 9 Thông 

tư số 28/2013/TT-

BCT. 

- Chủ trì: 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

- Về thời hạn thực hiện, sửa mốc 

thời gian “ ể từ ngày lấy được 
Sửa Khoản 2 của 

Điều 14 Thông tư 
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mẫu đăng  ý  iểm tra cộng với 

thời gian thử nghiệm theo quy 

định của phương ph p thử” 

thành “ ể từ ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ”. 

số 28/2013/TT-

BCT. 

- Bổ sung quy định rõ 03 hình 

thức nộp hồ sơ: trực tiếp tại cơ 

quan thực hiện TTHC; gửi qua 

 ưu điện và nộp qua Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan thực hiện 

TTHC. 

- Bổ sung về các 

hình thức nộp hồ tại 

Điều 11 Thông tư 

số 28/2013/TT-

BCT. 

- Phương thức  iểm tra chặt, 

giảm số lần  iểm tra được tính 

để chuyển sang phương thức 

 iểm tra thông thường như sau: 

“Trường hợp  ết quả  iểm 

nghiệm mẫu của lô hàng  iểm 

tra đạt yêu cầu nhập  hẩu thì lô 

hàng tiếp theo cùng loại, cùng 

xuất xứ được  p dụng phương 

thức  iểm tra thông thường quy 

định tại Điều 6 của Thông tư 

này.” 

- Phương thức  iểm tra giảm, 

giảm số lần  iểm tra được tính 

để chuyển sang phương thức 

 iểm tra giảm như sau: “Thực 

phẩm cùng loại, cùng xuất xứ có 

 ết quả  iểm tra lô hàng trước 

đó theo phương thức  iểm tra 

- Sửa Khoản 3 Điều 

5, Khoản 2 Điều 7, 

Khoản 3 Điều 8 

Thông tư số 

28/2013/TT-BCT. 
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thông thường đạt yêu cầu nhập 

 hẩu thì lô hàng tiếp theo được 

 p dụng phương thức  iểm tra 

giảm”; 

- Đối với phương thức chỉ  iểm 

tra hồ sơ, giảm “C c lô hàng 

cùng loại có cùng xuất xứ đã 

được  iểm tra năm (05) lần 

trước đó đạt yêu cầu nhập  hẩu” 

xuống còn “2 lần”. 

11.2  Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm 

do Bộ Công 

Thương thực hiện  

Thông tư số 58/2014/TT-

BCT ngày 22 tháng 12 

năm 2014 của Bộ Công 

Thương về việc quy định 

cấp, thu hồi Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý của 

Bộ Công Thương 

- Bổ sung  “hoặc Giấy chứng 

nhận đăng  ý hợp t c xã” vào 

điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 58/2014/TT-BCT. 

- Đề nghị rút ngắn thời gian cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm Tại 

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

58/2014/TT-BCT, từ “27 ngày 

làm việc” xuống còn “15 ngày 

làm việc”. 

- Tại Khoản 3 Điều 5, đề nghị 

quy định điều chỉnh thời gian 

xem xét cấp lại Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  hi “thay đổi vị trí địa lý 

của địa điểm sản xuất, kinh 

doanh; thay đổi, bổ sung quy 

- Sửa điểm b Khoản 

1 Điều  4 Thông tư 

số 58/2014/TT-

BCT. 

- Sửa Khoản 1, 2, 3, 

4 Điều 5 Thông tư 

số 58/2014/TT-

BCT. 

- Chủ trì: 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ. 

- Phối hợp: 

Vụ Thị 

trường 

trong nước. 11.3 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm  

do Sở Công 

Thương thực hiện 

11.4 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, chế biến thực 

phẩm do Bộ Công 
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Thương thực hiện trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh và khi Giấy chứng nhận 

hết hiệu lực” từ “27 ngày làm 

việc” xuống còn “15 ngày làm 

việc”. 

- Rút ngắn thời gian cấp lại giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm tại Khoản 2  

và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 

58/2014/TT-BCT từ “10 ngày 

làm việc” xuống còn “7 ngày 

làm việc”. 

 

11.5 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản 

xuất, chế biến thực 

phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

11.6  Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh 

thực phẩm do Bộ 

Công Thương 

thực hiện  

11.7 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh 

thực phẩm  do Sở 

Công Thương 

thực hiện 
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11.8 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, chế 

biến thực phẩm do 

Bộ Công Thương 

thực hiện 

11.9 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, chế 

biến thực phẩm do 

Sở Công Thương 

thực hiện 

11.10 - Đăng  ý chỉ định 

cơ sở kiểm 

nghiệm kiểm 

chứng về an toàn 

thực phẩm 

 

Thông tư số 40/2013/TT-

BCT ngày 31 tháng 12 

năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc 

quy định điều kiện, trình 

tự, thủ tục chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm kiểm chứng 

về an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm quản lý 

Nhà nước của Bộ Công 

Thương 

- Sửa đổi hình thức “ ản sao” 

được quy định tại điểm b, c, e 

Khoản 3 Điều 6, điểm c khoản 2 

Điều 11 như sau: “ ản sao từ sổ 

gốc hoặc bản sao có chứng thực 

hoặc bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu”. 

- Sửa điểm b, c, e 

Khoản 3 Điều 6 

Thông tư số 

40/2013/TT-BCT. 

- Chủ trì: 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 
11.11 - Đăng  ý gia hạn 

chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn 

thực phẩm 

- Đề nghị cắt giảm một số thời 

hạn như sau: 

+ Tại điểm đ  hoản 2 Điều 7, đề 

nghị sửa “Trong thời gian mười 

lăm (15) ngày làm việc” thành 

- Sửa điểm đ, e 

khoản 2 Điều 7,  

điểm a, c Khoản 3 

Điều 7 Thông tư số 

40/2013/TT-BCT 
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11.12 - Đăng  ý thay 

đổi, bổ sung phạm 

vi chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn 

thực phẩm 

“Trong thời gian mười (10) ngày 

làm việc”. 

+ Tại điểm e khoản 2 Điều 7, đề 

nghị sửa “Trong thời gian ba 

mươi (30) ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ” 

thành “Trong thời gian hai mươi 

(20) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 

+ Tại a, c Khoản 3 Điều 7, đề 

nghị sửa lại “Trong thời gian ba 

mươi (30) ngày làm việc” thành 

“Trong thời gian hai mươi (20) 

ngày”. 

12 Lĩnh vực sản xuất,  inh doanh rƣợu 

12.1 Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô từ 

3 triệu lít/năm trở 

lên) 

- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

th ng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, 

 inh doanh rượu; 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 

th ng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương. 

 

 

- Thời gian cấp phép giảm từ 20 

ngày xuống 15 ngày đối với Cấp 

Giấy phép sản xuất rượu công 

nghiệp. 

- Thời gian yêu cầu bổ sung hồ 

sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày. 

- Đơn giản hóa điều kiện sản 

xuất rượu công nghiệp: “2. Sản 

xuất rượu công nghiệp phải phù 

hợp với Quy hoạch tổng thể phát 

triển ngành Bia - Rượu - Nước 

- Sửa đổi điểm a 

Khoản 4 Điều 9 

Thông tư 

60/2014/TT-BCT 

theo hướng cắt 

giảm thời hạn cấp 

phép từ 20 ngày 

xuống 15 ngày làm 

việc. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 4 Điều 9 

Thông tư 

- Chủ trì: 

Vụ Công 

nghiệp nhẹ. 

- Phối hợp: 

Vụ Thị 

trường 

trong nước. 
12.2 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 
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12.3 Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô từ 3 triệu 

lít/năm trở lên) 

giải  h t được phê duyệt.” 

 

60/2014/TT-BCT 

theo hướng cắt 

giảm thời gian kiểm 

tra tính hợp lệ của 

hồ sơ từ 7 ngày 

xuống 3 ngày làm 

việc. 

- Bãi bỏ Khoản 2 

Điều 8 Nghị định 

94/2012/NĐ-CP. 

12.4 Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu 

lít/năm) 

12.5 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

12.6 Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu 

công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

12.7 Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích 

kinh doanh 

- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ về sản xuất, 

- Đơn giản hóa Điều kiện sản 

xuất rượu thủ công để bán cho 

doanh nghiệp có giấy phép kinh 

doanh rượu để chế biến lại: “Tổ 

Bãi bỏ Khoản 4 

Điều 12 Nghị định 

94/2012/NĐ-CP. 
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12.8 Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích  inh doanh 

 inh doanh rượu; 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 

th ng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương. 

 

chức, cá nhân sản xuất rượu thủ 

công để bán cho các doanh 

nghiệp có Giấy phép sản xuất 

rượu để chế biến lại rượu chịu 

trách nhiệm thực hiện quy định về 

bảo vệ môi trường trong hoạt 

động sản xuất rượu do mình sản 

xuất.” 

12.9 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích  inh doanh 

- Cắt giảm thời gian cấp Giấy 

phép từ 15 ngày xuống 10 ngày 

làm việc. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày 

xuống 3 ngày làm việc. 

 

- Sửa đổi điểm a 

Khoản 3 Điều 11 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

theo hướng cắt 

giảm thời gian cấp 

Giấy phép từ 15 

ngày xuống 10 

ngày làm việc. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 3 Điều 11 

theo hướng cắt 

giảm thời gian kiểm 

tra tính hợp lệ của 

hồ sơ từ 7 ngày 

xuống còn 3 ngày 

làm việc. 

12.10 Cấp Giấy phép 

kinh doanh phân 

phối sản phẩm 

rượu 

- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

th ng 11 năm 2012 của 

Chính phủ; 

Đơn giản hóa điều kiện về hệ 

thống phân phối rượu từ 6 tỉnh 

xuống còn 2 tỉnh. 

Sửa đổi điểm c 

Khoản 1 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP, 
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12.11 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

kinh doanh phân 

phối sản phẩm 

rượu 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27 

tháng 12 năm 2014 của Bộ 

Công Thương. 

giảm hệ thống phân 

phối từ 06 tỉnh 

xuống 02 tỉnh. 

12.12 Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh phân 

phối sản phẩm 

rượu 

- Đơn giản hóa điều kiện phân 

phối rượu: Bãi bỏ điều kiện về 

phương tiện vận tải. 

Bãi bỏ điểm e 

Khoản 1 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP. 

   
- Đơn giản hóa hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép phân phối sản 

phẩm rượu:  

+ Bãi bỏ các thành phần hồ sơ 

quy định tại Khoản 4,8,10 Điều 

10 Thông tư 60/2014/TT-BCT.  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

tại Khoản 5 Điều 10 như sau: 

5. Hợp đồng nguyên tắc, thư x c 

nhận hoặc bản cam kết tham gia 

hệ thống phân phối rượu của các 

thương nhân   n  uôn rượu; bản 

sao Giấy phép   n  uôn rượu 

của c c thương nhân dự kiến 

tham gia hệ thống phân phối của 

doanh nghiệp xin cấp phép.  

- Bãi bỏ Khoản 

4,8,10 Điều 10 

Thông tư 

60/2014/TT-BCT 

- Sửa đổi Khoản 5 

Điều 10 Thông tư 

60/2014/TT-BCT. 
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- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp 

giấy phép  inh doanh rượu. 

- Cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày 

xuống 3 ngày làm việc. 

 

- Bãi bỏ Khoản 1, 

2, 3 Điều 18 Nghị 

định 94/2012/NĐ-

CP 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 5 Điều 18 

theo hướng cắt 

giảm thời gian kiểm 

tra tính hợp lệ của 

hồ sơ từ 7 ngày 

xuống còn 3 ngày 

làm việc. 

12.13 Cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản 

phẩm rượu 

- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

th ng 11 năm 2012 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 

27 th ng 12 năm 2014 

của Bộ Công Thương. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán 

 uôn rượu: Bãi bỏ điều kiện về 

phương tiện vận tải. 

Bãi bỏ điểm e 

Khoản 2 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP. 

12.14 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

kinh doanh bán 

buôn sản phẩm 

rượu 

12.15 Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh bán 

buôn sản phẩm 

rượu 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp Giấy phép bán buôn sản 

phẩm rượu: Bãi bỏ thành phần 

hồ sơ: tại Khoản 4; 8; 10 Điều 

11 Thông tư 60/2014/TT-BCT.  

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

- Bãi bỏ Khoản 4, 

8, 10 Điều 11 

Thông tư 

60/2014/TT-BCT 

- Sửa đổi Khoản 5 

Điều 11 Thông tư 
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quy định tại Khoản 5 Điều 11 

Thông tư 60/2014/TT- CT như 

sau: “5. Hợp đồng nguyên tắc, 

thư x c nhận hoặc bản cam kết 

tham gia hệ thống bán buôn của 

c c thương nhân   n lẻ; Bản sao 

Giấy phép bán lẻ rượu của các 

thương nhân dự kiến tham gia hệ 

thống bán buôn của doanh 

nghiệp xin cấp phép.” 

60/2014/TT-BCT  

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp 

giấy phép  inh doanh rượu 

- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 

18 theo hướng cắt giảm thời 

gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ 

sơ từ 7 ngày xuống còn 3 ngày 

làm việc. 

- Bãi bỏ Khoản 1, 

2, 3 Điều 18 Nghị 

định 94/2012/NĐ-

CP 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 5 Điều 18 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP. 

12.16 Cấp Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu 

- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

th ng 11 năm 2012 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 

27 th ng 12 năm 2014 

của Bộ Công Thương. 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ 

rượu: Bãi bỏ điều kiện bắt buộc 

trực thuộc hệ thống phân phối 

của thương nhân   n  uôn rượu. 

Sửa đổi điểm c 

Khoản 3 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

theo hướng bãi bỏ 

điều kiện bắt buộc 

trực thuộc hệ thống 

phân phối của 

thương nhân   n 

 uôn rượu. 

12.17  Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu 
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12.18 Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ 

rượu: Bãi bỏ điều kiện về kho 

hàng. 

Bãi bỏ điểm d 

Khoản 3 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa điều kiện bán lẻ 

rượu: Bãi bỏ điều kiện về phù 

hợp với quy hoạch hệ thống kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu do 

Sở Công Thương tỉnh công bố. 

Bãi bỏ điểm e 

Khoản 3 Điều 17 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

- Đơn giản hóa thành phần hồ sơ 

cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu: Bãi bỏ 1 thành 

phần hồ sơ: “6.  ản sao Phiếu 

thu đã nộp phí và lệ phí theo quy 

định của Bộ Tài chính”. 

Bãi bỏ Khoản 6 

Điều 12 Thông tư 

60/2014/TT-BCT 

- Bỏ quy định về hạn ngạch cấp 

giấy phép  inh doanh rượu. 

- Cắt giảm thời gian cấp phép từ 

15 xuống 10 ngày làm việc.  

- Cắt giảm thời gian kiểm tra 

tính hợp lệ của hồ sơ từ 7 ngày 

xuống 3 ngày làm việc. 

 

- Bãi bỏ Khoản 1, 

2, 3 Điều 18 Nghị 

định 94/2012/NĐ-

CP. 

- Sửa đổi điểm a 

Khoản 5 Điều 18 

Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

theo hướng cắt 

giảm thời gian cấp 

phép từ 15 ngày 

xuống còn 10 ngày 

làm việc. 
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- Sửa đổi điểm b 

Khoản 5 Điều 18 

theo hướng cắt 

giảm thời gian kiểm 

tra tính hợp lệ của 

hồ sơ từ 7 ngày 

xuống còn 3 ngày 

làm việc. 

12.19 Đăng  ý nhập khẩu 

rượu 
- Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 

th ng 11 năm 2012 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 

27 th ng 12 năm 2014 

của Bộ Công Thương. 

Bỏ tài liệu “Giấy chỉ định hoặc 

ủy quyền là phân phối, nhà nhập 

khẩu của chính hãng sản xuất, 

kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý 

của hãng sản xuất, kinh doanh 

mặt hàng đó” trong thành phần 

hồ sơ nhập khẩu rượu”. 

Sửa đổi Khoản 7 

Điều 20 Nghị định 

94/2012/NĐ-CP 

theo hướng bãi bỏ 

tài liệu “Giấy chỉ 

định hoặc ủy quyền 

là phân phối, nhà 

nhập khẩu của 

chính hãng sản 

xuất, kinh doanh 

hoặc hợp đồng đại 

lý của hãng sản 

xuất, kinh doanh 

mặt hàng đó” trong 

thành phần hồ sơ 

nhập khẩu rượu” 

13 Lĩnh vực  inh doanh xăng dầu 

13.1 Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

thương nhân phân 

- Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP ngày 03 

th ng 9 năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 14 Nghị 

định số  

- Chủ trì: 

Vụ Thị 

trường 
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phối xăng dầu xăng dầu; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương về việc 

quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/09/2014 của Chính 

phủ về  inh doanh xăng 

dầu. 

83/2014/NĐ-CP.  trong nước. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

13.2 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

thương nhân phân 

phối xăng dầu 

-Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 

th ng 9 năm 2014 của 

Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 14 Nghị 

định số  

83/2014/NĐ-CP. 

13.3 Cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm thương nhân 

phân phối xăng dầu 

-Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 

th ng 9 năm 2014 của 

Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 14 Nghị 

định số  

83/2014/NĐ-CP. 
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13.4 Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu (có 

hệ thống phân phối 

xăng dầu trên địa 

bàn 2 tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương trở lên) 

-Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 17 Nghị 

định số  

83/2014/NĐ-CP. 

 

13.5 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu (có 

hệ thống phân phối 

xăng dầu trên địa 

bàn 2 tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương trở lên) 

-Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 17 Nghị 

định số  

83/2014/NĐ-CP. 

 

13.6 Cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu (có 

hệ thống phân phối 

xăng dầu trên địa 

bàn 2 tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

Trung ương trở lên) 

-Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

- Bổ sung quy định 

về hình thức nộp hồ 

sơ tại Điều 17 Nghị 

định số  

83/2014/NĐ-CP. 
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13.7 Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa điểm b,c 

Khoản 4 Điều 17 

Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP. 

13.8 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

-Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP ngày 03 

th ng 9 năm 2014 của 

Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa điểm b, c 

Khoản 4 Điều 17 

Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP. 

13.9 Cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

- Sửa điểm b,c 

Khoản 4 Điều 17 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 
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ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

13.10 Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

- Nghị đị-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

nh 83/2014/NĐ-CP ngày 

03 th ng 9 năm 2014 của 

Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b,c 

Khoản 5 Điều 20 

Nghị định số  

83/2014/NĐ-CP. 

 

 

- Sửa Khoản 4 Điều 20 và mẫu 

đơn số 9 đề nghị cấp mới/cấp lại 

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu thống 

nhất. 

- Sửa điểm a Khoản 

4 Điều 20 Nghị 

định số 

83/2014/NĐ-CP. 

 

13.11 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b, c 

Khoản 5 Điều 20 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 
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13.12 Cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b, c 

Khoản 5 Điều 20 

Nghị định 

83/2014/NĐ-CP. 

 

 

13.13 Cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 3 Điều 25 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 

- Sửa Khoản 2 Điều 25 và mẫu 

đơn đề nghị cấp mới/cấp lại 

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu thống 

nhất. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 3 Điều 25 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 

13.14 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 3 Điều 25 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 
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13.15 Cấp lại Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

- Nghị định 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 th ng 9 năm 

2014 của Chính phủ; 

-Thông tư số 

38/2014/TT-BCT của Bộ 

Công Thương.  

 

- Rút ngắn thời gian thời gian 

tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, 

cấp giấy chứng nhận: 

+ Thời gian kiểm tra hồ sơ: từ 7 

ngày làm việc – xuống 3 ngày 

làm việc; 

+ Thời gian thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận, xác nhận từ 30 

ngày làm việc xuống 20 ngày 

làm việc. 

- Sửa đổi điểm b 

Khoản 3 Điều 25 

Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP. 

 

14 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đ nh gi  sự phù hợp 

14.1 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kiểm định kỹ thuật 

an toàn 

Thông tư số  

35/2009/TT-BCT ngày 

09 th ng 12 năm 2009 

của Bộ Công Thương 

quy định về điều kiện 

hoạt động đối với các tổ 

chức kiểm định kỹ thuật 

an toàn 

- Bãi bỏ TTHC “Cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kiểm 

định kỹ thuật an toàn”. 

-  an hành văn  ản 

thay thế/bãi bỏ 

Thông tư số 

35/2009/TT-BCT.  

- Chủ trì: 

Cục Kỹ 

thuật an 

toàn và Môi 

trường công 

nghiệp. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

14.2 Cấp Quyết định chỉ 

định tổ chức đ nh 

giá sự phù hợp 

Thông tư số  

48/2011/TT-BCT ngày 

30 th ng 12 năm 2011 

của Bộ Công Thương về 

việc quy định quản lý 

 - Bãi bỏ c c quy định điều kiện 

của tổ chức đ nh gi  sự phù hợp 

tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và 

Điều 14 Thông tư số 

48/2011/TT-BCT. 

- Bãi bỏ Điều 11, 

Điều 12, Điều 13 và 

Điều 14 Thông tư 

số 48/2011/TT-

BCT tại Thông tư 

- Chủ trì: 

Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ. 

- Phối hợp: 
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chất lượng các sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương 

 sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 

48/2011/TT-BCT. 

 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

14.3 Đăng  ý hoạt động 

kiểm định an toàn 

kỹ thuật các thiết 

bị, dụng cụ điện 

Thông tư số  

33/2015/TT-BCT ngày 

27 th ng 10 năm 2015 

của Bộ Công Thương 

quy định về kiểm định an 

toàn kỹ thuật các thiết bị, 

dụng cụ điện 

- Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý hoạt 

động kiểm định an toàn kỹ thuật 

các thiết bị, dụng cụ điện”. 

- Sửa Khoản 1 Điều 

7, Điều 8, 9, 10 

Thông tư số 

33/2015/TT-BCT. 

- Chủ trì: 

Cục Kỹ 

thuật an 

toàn và Môi 

trường công 

nghiệp. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

14.4 Đăng  ý thay đổi, 

bổ sung lĩnh vực 

hoạt động kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật thiết bị, dụng 

cụ điện 

Thông tư số  

33/2015/TT-BCT ngày 

27 th ng 10 năm 2015 

của Bộ Công Thương  

- Bãi bỏ TTHC “Đăng  ý thay 

đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động 

kiểm định an toàn kỹ thuật thiết 

bị, dụng cụ điện”. 

15 Lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại 

15.1 - Thông báo thực 

hiện khuyến mại 

 

Thông tư liên tịch số 

07/2007/TTLT-BTM-

BTC ngày 06 tháng 7 

năm 2007 của Bộ 

Thương mại và Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn 

thực hiện một số điều về 

khuyến mại và hội chợ, 

triển lãm thương mại 

quy định tại Nghị định 

- Điều chỉnh quy định về thời 

gian yêu cầu phải thông báo 

thực hiện khuyến mại “7 ngày 

trước khi thực hiện khuyến mại” 

thành “Trước khi thực hiện 

khuyến mại”. 

Sửa Khoản 2 mục II 

Thông tư liên tịch 

số 07/2007/TTLT-

BTM-BTC. 

- Chủ trì: 

Cục Xúc 

tiến thương 

mại. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 
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số 37/2006/NĐ-CP ngày 

04 th ng 4 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết Luật Thương mại về 

hoạt động xúc tiến 

thương mại 

15.2 - Xác nhận đăng  ý 

thực hiện khuyến 

mại theo hình thức 

mang tính may rủi 

thực hiện trên địa 

bàn từ 02 tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

trở lên hoặc theo 

quy định tại Điều 

17 Nghị định số 

37/2006/NĐ-CP 

Thông tư liên tịch số 

07/2007/TTLT-BTM-

BTC ngày 06 tháng 7 

năm 2007 của Bộ 

Thương mại và Bộ Tài 

chính  

- Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

Sửa Khoản 5 mục II 

Thông tư liên tịch 

số 07/2007/TTLT-

BTM-BTC. 

15.3 - Xác nhận đăng  ý 

sửa đổi, bổ sung nội 

dung chương trình 

khuyến mại mang 

tính may rủi thực 

hiện trên địa bàn từ 

02 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương trở lên hoặc 

theo hình thức quy 

định tại Điều 17 

Nghị định số 

37/2006/NĐ-CP 

Thông tư liên tịch số 

07/2007/TTLT-BTM-

BTC ngày 06 tháng 7 

năm 2007 của Bộ 

Thương mại và Bộ Tài 

chính  

-  Quy định rõ hơn c c hình thức 

nộp hồ sơ (trực tiếp, qua  ưu 

điện và qua internet). 

Sửa Khoản 5 mục II 

Thông tư liên tịch 

số 07/2007/TTLT-

BTM-BTC. 



 

79 

15.4 - Đăng  ý thực hiện 

khuyến mại theo 

hình thức mang tính 

may rủi trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

15.5 - Đăng  ý sửa đổi, 

bổ sung nội dung 

chương trình 

khuyến mại theo 

hình thức mang tính 

may rủi trên địa bàn 

01 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

16 Lĩnh vực xuất, nhập khẩu 

16.1  Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh xuất 

khẩu gạo 

 

- Thông tư số 

44/2010/TT-BCT của Bộ 

Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của 

Nghị định số 

109/2010/NĐ-CP ngày 

04/11/2010 của Chính 

phủ về kinh doanh xuất 

khẩu gạo 

- Bãi bỏ bản chính hợp đồng 

thuê kho chứa, cơ sở xay, xát 

thóc, gạo để đ p ứng điều kiện 

kinh doanh xuất khẩu gạo trong 

thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Bãi bỏ Chương IV 

(từ Điều 16- Điều 

18) Thông tư số 

44/2010/TT-BCT.  

- Chủ trì: 

Cục Xuất 

nhập khẩu. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 

16.2  Cấp mới Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

- Thông tư số 

44/2010/TT-BCT của Bộ 

Công Thương. 

- Bãi bỏ bản chính hợp đồng 

thuê kho chứa, cơ sở xay, xát 

thóc, gạo để đ p ứng điều kiện 

Bãi bỏ Chương IV 

(từ Điều 16- Điều 

18) Thông tư số 

44/2010/TT-BCT,  
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xuất khẩu gạo thay 

thế Giấy chứng 

nhận sắp hết hiệu 

lực 

 

kinh doanh xuất khẩu gạo trong 

thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh xuất khẩu gạo. 

16.3 Cấp lại, điều chỉnh 

nội dung Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh 

xuất khẩu gạo 

- Thông tư số 

44/2010/TT-BCT của Bộ 

Công Thương. 

- Bãi bỏ bản chính hợp đồng 

thuê kho chứa, cơ sở xay, xát 

thóc, gạo để đ p ứng điều kiện 

kinh doanh xuất khẩu gạo trong 

thành phần hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh xuất khẩu gạo. 

Bãi bỏ Chương IV 

(từ Điều 16- Điều 

18) Thông tư số 

44/2010/TT-BCT.  

16.4 Cấp Giấy chứng 

nhận Mã số kinh 

doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng thực 

phẩm đông lạnh  

 

- Thông tư số 

05/2014/TT-BCT ngày 

27 tháng 01 năm 2014 

quy định về hoạt động 

tạm nhập, tái xuất, tạm 

xuất, tái nhập, chuyển 

khẩu hàng hóa. 

- Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục 

Hải quan xác nhận về việc 

doanh nghiệp có hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, 

tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 

1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 

Thông tư này: 1  ản chính. 

Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 13 

Thông tư 

05/2014/TT-BCT, 

đưa vào sửa đổi tại 

Thông tư quy định 

chi tiết NĐ 

77/2016/NĐ-CP. 

16.5 Cấp Giấy chứng 

nhận Mã số kinh 

doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng có thuế 

tiêu thụ đặc biệt  

 

- Thông tư số 

05/2014/TT-BCT ngày 

27 th ng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục 

Hải quan xác nhận về việc 

doanh nghiệp có hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, 

tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 

1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 

Thông tư này: 1  ản chính. 

Bãi bỏ điểm c 

Khoản 1 Điều 13 

Thông tư 

05/2014/TT-BCT, 

đưa vào sửa đổi tại 

Thông tư quy định 

chi tiết NĐ số 

77/2016/NĐ-CP. 

16.6 Cấp Giấy chứng - Thông tư số - Bãi bỏ Văn  ản của Tổng cục Bãi bỏ điểm c 
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nhận Mã số kinh 

doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng đã qua sử 

dụng  

05/2014/TT-BCT ngày 

27 th ng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương 

Hải quan xác nhận về việc 

doanh nghiệp có hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, 

tái xuất hàng hóa theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 hoặc Khoản 

1 Điều 10 hoặc Khoản 1 Điều 11 

Thông tư này: 1  ản chính. 

Khoản 1 Điều 13 

Thông tư 

05/2014/TT-BCT, 

đưa vào sửa đổi tại 

Thông tư quy định 

chi tiết NĐ 

77/2016/NĐ-CP. 

16.7 Thủ tục xuất khẩu 

khoáng sản  

- Thông tư số 

41/2012/TT-BCT ngày 

24 th ng 12 năm 2012 

quy định về xuất khẩu 

khoáng sản; 

- Thông tư số 

12/2016/TT-BCT 

Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Thông 

tư 12/2016/TT-BCT về hồ sơ 

chứng minh nguồn gốc hợp pháp 

(Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông 

tư 41/2012/TT-BCT) theo đó 

yêu cầu hình thức bản sao có 

chứng thực, được sửa lại như 

sau: “ ản sao từ sổ gốc hoặc bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao 

xuất trình kèm bản chính để đối 

chiếu”. 

- Sửa đổi, bổ sung 

Khoản 3 Điều 1 

Thông tư số 

12/2016/TT-BCT. 

 

 

- Chủ trì: 

Vụ Công 

nghiệp 

nặng. 

- Phối hợp: 

Cục Xuất 

nhập khẩu. 

16.8 Thủ tục xuất khẩu 

than 

- Thông tư số 

15/2013/TT-BCT ngày 

15 th ng 7 năm 2013 quy 

định về xuất khẩu than 

Bổ sung hình thức tài liệu hồ sơ 

được quy định tại Khoản 2  Điều 

5 Thông tư số 15/2013/TT-BCT 

như sau: “ ản sao từ sổ gốc 

hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu”. 

- Sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 5 

Thông tư số 

15/2013/TT-BCT.  

 

17 Lĩnh vực quản lý cạnh tranh 

17.1 Chỉ định cơ sở Đào 

tạo viên bán hàng 

- Thông tư số 

24/2014/TT-BCT ngày 30 

- Bỏ TTHC “Chỉ định cơ sở Đào 

tạo viên   n hàng đa cấp”. 

Bãi bỏ Khoản 2 và 

Khoản 4 Điều 13 

Thông tư số 

- Chủ trì: 

Cục Quản 

lý cạnh 
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đa cấp th ng 7 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

42/2014/NĐ-CP ngày 14 

th ng 5 năm 2014 của 

Chính phủ về quản lý hoạt 

động   n hàng đa cấp 

24/2014/TT-BCT.   tranh. 

- Phối hợp: 

C c đơn vị 

có liên 

quan. 
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