
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

    Số:  107 /QĐ-UBND                      
 

Lạng Sơn, ngày  17  tháng  01 năm 2018 

 

QUYẾT ĐIṆH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng 

Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ   
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAṆG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-BCT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 

bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 

bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;  

Căn cứ Quyết định số 4707/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 

bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT 

ngày  05 tháng 01 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân c ấp huyện, 

Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh muc̣ thủ tuc̣ hành chính bi ̣ baĩ bỏ. 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

1. Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành: 

a) 16 thủ tục hành chính tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn, gồm các thủ tục hành chính có số thứ tự 2, 5, 6, 7, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61 của Danh mục kèm theo Quyết định; 

b) 03 thủ tục hành chính taị Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh v ề việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Uỷ ban nhân dân  huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tuc̣ 

hành chính có số thứ tự 5, 6, 7 tại Danh mục kèm theo Quyết định; 

c) 02 thủ tục hàn h chính taị Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 

06/5/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực 

phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm 

các thủ tục hành chính có số thứ tự 2, 3 tại Danh mục kèm theo Quyết điṇh ; 

2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính : 

a) 06 thủ tục hành chính tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn, gồm các t hủ tục hành chính có số thứ tự 8, 9, 10, 62, 63, 64 tại Danh mục 

kèm theo Quyết điṇh ; 

b) 06 thủ tục hành chính tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh Về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Uỷ ban nhân dân  huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ tục 

hành chính có  số thứ tư ̣1, 2, 3, 8, 9, 10 tại Danh mục kèm theo Quyết định; 

c) 03 thủ tục hành chính tại Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Uỷ ban nhân dân  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, gồm các thủ 

tục hành chính có s ố thứ tư ̣1, 2, 3 tại Danh mục kèm theo Quyết định; 

d) 01 thủ tục hành chính tại Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 

23/5/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực thép nhập 

khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, gồm  

thủ tục hành chính số 2 tại Danh mục kèm theo Quyết định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ; Giám đốc Sở Công 

Thương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện , thành phố ; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- TT Tỉnh ủy; 

- TT.HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Các phòng CV; 

- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trƣởng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG 

SƠN VÀ DANH MUC̣ THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH BI ̣BÃI BỎ  

(Kèm theo Quyết định số 107 /QĐ-UBND  ngày  17 tháng 01 năm 2018  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ 

TỈNH LẠNG SƠN 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (24 TTHC) 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

01 

Cấp giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy 

phép sản xuất thuốc lá. 

 

 

02 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép sản 

xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

03 

Cấp lại giấy phép 

sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp 

cấp lại giấy 

phép do bị 

mất hoặc bị 

hỏng: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

04 

Cấp giấy phép bán 

buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

ương hồ sơ hợp lệ 

 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

05 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bán 

buôn rượu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

 

06 

Cấp lại giấy phép 

bán buôn rượu trên 

địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép bị 

mất hoặc bị 

hỏng: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

07 

Cấp giấy phép mua 

bán nguyên liệu 

thuốc lá 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 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; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 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; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 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. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

08 

Cấp lại giấy phép 

mua bán nguyên 

liệu thuốc lá 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ; 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép bị 

mất, bị tiêu 

hủy toàn bộ 

hoặc một 

phần, bị rách, 

nát hoặc bị 

cháy: 15 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 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; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 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; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 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. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

 

09 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép mua 

bán nguyên liệu 

thuốc lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 



 
7 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

10 

Cấp giấy phép bán 

buôn sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ  

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 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; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 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; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 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. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

11 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bán 

buôn sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

12 

Cấp lại giấy phép 

bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

13 

Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

đầu tư trồng cây 

thuốc lá 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 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; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 67//2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 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; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 



 
8 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy 

phép sản xuất thuốc lá. 

14 

Cấp giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng 

dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

 

 

 

15 

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 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

16 

Cấp lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

17 

Cấp  giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

18 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng 

dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

19 

Cấp  lại giấy xác 

nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 

Cấp giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 



 
9 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

hồ sơ hợp lệ 

21 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng 

dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

22 

Cấp lại giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ 

xăng dầu 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

II. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp 

23 

Cấp điều chỉnh giấy 

phép sử dụng Vật 

liệu nổ công nghiệp 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. 

Địa chỉ: Số 9A, 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

- Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; 

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013; 

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 

23/4/2009 của Chính phủ về vâṭ liêụ nổ 

công nghiêp̣; 

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 

22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP 

ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vâṭ liêụ 

nổ công nghiêp̣; 

- Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa 

24 

Cấp lại giấy phép 

sử dụng Vật liệu nổ 

công nghiệp 

05 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 



 
10 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, 

phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 

11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của 

Chính phủ về vâṭ liêụ nổ công nghiêp̣; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 

21/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-

CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vâṭ 

liêụ nổ công nghiêp̣ ; 

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 

05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 

14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu , chế độ thu , nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng 

vâṭ liêụ nổ công nghiêp̣ .  

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (12 TTHC) 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

01 

Cấp giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích 

kinh doanh 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ Phòng Kinh tế 

thành phố; 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các 

huyêṇ  

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy 

phép sản xuất thuốc lá. 

 

02 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích 

kinh doanh 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 



 
11 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

03 

Cấp lại giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích kinh doanh 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp 

cấp lại Giấy 

phép do bị 

mất hoặc bị 

hỏng: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Phòng Kinh tế 

thành phố; 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các 

huyêṇ 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh 

doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy 

phép sản xuất thuốc lá. 

04 
Cấp giấy phép bán 

lẻ rượu 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

Phòng Kinh tế 

thành phố; 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các 

huyêṇ 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

05 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bán 

lẻ rượu 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

06 
Cấp lại giấy phép 

bán lẻ rượu 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trường hợp 

cấp lại giấy 

phép do bị 

mất hoặc bị 

hỏng: 07 

ngày làm 

việc kể từ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

07 

Cấp giấy phép bán 

rượu tiêu dùng tại 

chỗ trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc 

tỉnh 

10 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Phòng Kinh tế 

thành phố; 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các 

huyêṇ 

 

 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 

08 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bán 

rượu tiêu dùng tại 

chỗ trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc 

tỉnh 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

09 

Cấp lại giấy phép 

bán rượu tiêu dùng 

tại chỗ trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc 

tỉnh 

- Trường hợp 

cấp lại do 

giấy phép hết 

thời hạn hiệu 

lực: 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp 

cấp lại giấy 

phép do bị 

mất hoặc bị 

hỏng: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

10 

Cấp giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc 

lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Phòng Công 

Thương 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 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; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 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; 

11 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc 

lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

12 

Cấp lại giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

hồ sơ hợp lệ - Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 

25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 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; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, 

dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép 

thành lập sở giao dịch hàng hóa. 
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B. DANH MUC̣ THỦ TUC̣ HÀNH CHÍNH BI ̣BÃI BỎ THUÔC̣ THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG, UBND CẤP HUYÊṆ, UBND CẤP XÃ 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (07 TTHC)  

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Số thƣ́ tƣ ̣(STT) tại 

QĐ công bố 

Tên VBQPPL quy 

định viêc̣ bãi bỏ 

TTHC 

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

01 T-LSN-284692-TT 

Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

STT 8  tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu 

02 T-LSN-284693-TT 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu công 

nghiệp (quy mô dưới 3 

triệu lít/năm) 

STT 9  tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

03 T-LSN-284694-TT 

Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

STT 10 tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

II. Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

04 T-LSN-284756-TT 
Cấp Giấy phép kinh doanh 

bán buôn sản phẩm rượu 

STT 62 tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu 

05 T-LSN-284757-TT 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh bán buôn 

sản phẩm rượu 

STT 63 tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

06 T-LSN-284758-TT 

Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản phẩm 

rượu 

STT 64  tại QĐ số 

606/QĐ-UBND ngày 

22/4/2016 

III. Lĩnh vực Thép nhập khẩu 

07 T-LSN-284868-TT 
Cấp bản xác nhâṇ nhu cầu 

nhâp̣ khẩu thép 

STT 02 tại QĐ số 

813/QĐ-UBND ngày 

23/5/2016 

Thông tư số 

18/2017/TT-BCT ngày 

21/9/2017 của Bộ trưởng 

Bô ̣Công Thương baĩ bỏ 

môṭ số điều của Thông 

tư liên tic̣h số 

58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN ngày 

31/12/2015 của Bộ 

trưởng Bô ̣Công Thương 

và Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy 

điṇh quản lý chất lươṇg 

thép sản xuất trong nước 

và thép nhập khẩu 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (06 TTHC) 

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (3 TTHC) 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

Số thƣ́ tƣ ̣(STT) 

tại QĐ số 

607/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2016 

Tên VBQPPL quy định 

viêc̣ bãi bỏ TTHC 

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

01 T-LSN-284893-TT 

Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

STT 1  

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu 

02 T-LSN-284894-TT 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

STT 2  

03 T-LSN-284895-TT 

Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

STT 3 

II. Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

04 T-LSN-284900-TT 
Cấp Giấy phép kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm rượu 
STT 8  

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 

14/09/2017 của Chính 

phủ về kinh doanh rượu 

05 T-LSN-284901-TT 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu 

STT 9  

06 T-LSN-284902-TT 

Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu 

STT 10  

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Số thƣ́ tƣ ̣(STT) 

tại QĐ số 

608/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2016 

Tên VBQPPL 

quy định viêc̣ 

bãi bỏ TTHC 

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

01 
T-LSN-

284893-TT 

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu 

thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy 

phép sản xuất rượu để chế biến lại 

STT 1  

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/09/2017 

của Chính phủ về 

kinh doanh rượu 

02 
T-LSN-

284891-TT 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận 

đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán 

cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất 

rượu để chế biến lại 

STT 2  

03 
T-LSN-

284892-TT 

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất 

rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có 

Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

STT 3  
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