
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

Số: 2735 /UBND-NC                             Tam Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2016 

V/v công bố thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện 

                                  

                                      Kính gửi:  

                                                   - Thủ trưởng các ngành trực thuộc UBND huyện;   

                                         - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn.                       

                         

Thực hiện Quyết định số 2920/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành có

liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn tổ chức triển khai thực hiện

đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định số 

2920/QĐ-UBND, ngày 02/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Đính kèm). 

2. Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Giao 

trả kết quả hồ sơ của đơn vị thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội 

dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện 

tại trụ sở. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.   

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                              

- CT, PCT. UBND huyện;  

- LĐ Văn phòng; 

- Bộ phận “Một cửa” (để thực hiện); 

- QTM Văn phòng (để cập nhật); 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

Trần Văn Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 2920/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày   02  tháng  12  năm 2016 

         
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa  

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đi ̣a phương , ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ 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; 

 Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg, ngày 6/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 8873/QĐ-BCT, ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương, ban hành 

danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn 

hóa về nội dung; 

Quyết đi ̣nh số 2874/QĐ -BCT, ngày 08/7/2016 của Bộ Công Thươ ng, về viêc̣ công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi , bổ sung , thủ tục hành chính bị hủy bỏ , bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ Công Thương; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1742/TTr-SCT, ngày 

21/11/2016 và Công văn số 1028/STP-KSTTHC ngày 29/9/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định công bố 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, gồm: 

1. Quyết định số 518/QĐ-UBND, ngày 26/3/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long về viêc̣ công bố thu ̉  tu ̣c ha ̀nh chính mới ban hành , thay thế đươc̣ a ́p duṇg chung ta ̣i cấp 

huyêṇ trên đi ̣a ba ̀n tỉnh Viñh Long;  

2. Quyết định số 1881/QĐ-UBND, ngày 18 /11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dânt ỉnh 

Vĩnh Long về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế áp dụng chung tại cấp huyện trên địa 

bán tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyêṇ :  

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết tại trụ sở; 

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo 

Quyết định này. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục kiểm soát TTHC, Bộ Tư Pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh VL; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Phòng TH, KTN; 

- Lưu: VT, 1.20.05. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Đã ký: Lê Quang Trung 
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Phụ  lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2920 /QĐ-UBND, ngày   02 /12/2016 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

1. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn ho ́ a thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện   

II Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

4 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

6 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
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PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

I. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

1. Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp l ệ: Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ  sơ cho cá nhân, tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi  Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết qua ̉ qua đường bưu điêṇ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận  đươc̣ hồ sơ gư ̉ i đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đườ ng bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhâṇ gia ̉i quyết hồ sơ gư ̉ i 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ : 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ hành chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 
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+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Nôp̣ trưc̣ tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 60 /2014/TT-BCT ngày 

27/12/2014 của Bộ Công Thương) 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo 

mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

+ Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; 

+ Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm 

rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất. 

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó: 01 bộ gửi về UBND cấp huyêṇ , 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp) (Theo quy định tại  Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  (Theo quy định tại 

điểm a, Khoản 3, Điều 11 của Nghị định 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh 

ngành, nghề sản xuất rượu thủ công. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế Thành phố , Thị xã; Kinh tế va ̀  Ha ̣ 

tầng cấp huyêṇ . 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại mục 2 và mục 4, phần I, Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành 

kèm theo Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014) 

 + Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần 

 + Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh (theo mẫu tại phụ lục 10 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 

27/12/2014). 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ 

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 

+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn 

hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu; 

            + Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu; 

 + Thông tư số 196/2014/TT-BTC, ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính về Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy 

phép sản xuất rượu, thuốc lá. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1) 

.......................................................................................................…(2) 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...  

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các 

loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu…..............................................................(4) 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 

11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 

 

  

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn 

vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thương). 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng rượu 

dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 
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2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân, tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp  nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết qua ̉ qua đường bưu điêṇ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ s ơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ  cho người nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i  điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính  giao cho cá nhâ, tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ. 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Nôp̣ trưc̣ tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 

27/12/2014 của Bộ Công Thương)) 

  * Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: (theo quy định tại Khoản 1 

Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014)  

  Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp 

cấp mới (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014), hồ 

sơ gồm:  

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo 

mẫu) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

- Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm; 

- Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm 

rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất. 

  * Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  bị mất, bị 

tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: (theo quy định tại điểm a Khoản 2 

Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014) 

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu); 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

đã được cấp (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó 01 bộ gửi UBND cấp huyện, 01 bộ thương nhân lưu). 

(Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và Điểm a Khoản 2 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT 

ngày 27/12/2014). 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại 

Điểm a Khoản 3 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014). 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức đã được cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy 

toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế Thị xã , Thành phố; Phòng Kinh tế 

và hạ tầng cấp huyện . 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh (Cấp lại lần thứ...) 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại mục 2 và mục 4,  phần 1, Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành 

kèm theo Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014) 

 + Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần 

 + Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần. 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 + Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo 

mẫu tại Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT, ngày  27/12/2014) 

 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

(theo mẫu tại Phụ lục 12, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT, ngày  

27/12/2014). 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 

Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012  

 Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 94/2012/NĐ-CP quy định: 

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 

+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn 

hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Đối với trƣờng hợp Giấy phép hết hạn: theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 

60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 quy định ”Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại 

giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới”. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

            + Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu 

+ Thông tư số 196/2014/TT-BTC, ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính về Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy 

phép sản xuất rượu, thuốc lá. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

 

Kính gửi: Phòng ………. UBND Quận (Huyện)…. Tỉnh (Thành phố)…(1) 

.......................................................................................................…(2) 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...  

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số...............do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các 

loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu…..............................................................(4) 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 

11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn 

vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thương). 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng rượu 

dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…(1) 

...................................................................................................…(2) 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...  

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số.................do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5) 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công các 

loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 

Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn 

vị, chủ thể sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1) :Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thương). 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng rượu 

dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 

(5): Lý do phải cấp lại Giấy phép. 
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3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  pháp luật. 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không quá 01 lần trong 

thời hạn 03 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điệ n cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằn g điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 03 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chức , cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy t iếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy  tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký n hâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Nôp̣ trưc̣ tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 60 /2014/TT-BCT 

ngày 27/12/2014  của Bộ Công Thương. Hồ sơ gồm: 

 - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu ); 

 - Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đã được cấp; 

 - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Trong đó: 01 bộ gửi về UBND cấp huyện, 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp) (theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 60 /2014/TT-BCT ngày 27/12/2014  

của Bộ Công Thương) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo quy định tại 

điểm a Khoản 3, Điều 14 của Thông tư số 60 /2014/TT-BCT ngày 27/12/2014) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có nhu cầu sửa đổi bổ sung nội dung trong 

Giấy phép đã được cấp. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thị xã , tahn2h phố; Phòng Kinh tế 

và hạ tầng cấp huyện . 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...). 

- Phí, lệ phí: Theo quy định tại mục 2 và mục 4, phần I, Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm 

theo Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014. 

 + Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần. 

 + Lệ phí: 200.000 đồng/giấy/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục 11, ban hành kèm theo Thông tư số 

60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị 

định 94/2012/NĐ-CP  ngày 12/11/2012 của Chính phủ. 

+ Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công; 

+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn 

hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu; 

            + Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu; 
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+ Thông tư số 196/2014/TT-BTC, ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính về Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy 

phép sản xuất rượu, thuốc lá. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------- 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 

SẢN XUẤT RƢỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 

Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…(1) 

...................................................................................................…(2) 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...  

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... 

do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 

Đơn vị sản xuất đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5) 

Thông tin cũ:...................  

Thông tin mới:............. 

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công các 

loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 

Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể 

sản xuất 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1): Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép Phòng Kinh tế hạ tầng hoặc Phòng Công 

Thương. 

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm). Đối với làng nghề, ghi sản lượng rượu 

dự kiến sản xuất/năm của làng nghề (lít/năm). 

(5): Lý do phải cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép. 
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4. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết quả kiểm tra hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện:  

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đã  nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ  sơ, hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân khô ng bổ sung hoa ̀n thiêṇ hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì  

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Nôp̣ trưc̣ tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 

tháng 8 năm 2014) 

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Theo 

mẫu); 

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Theo mẫu); 

- 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9x12)cm;  

- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có): Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan 

đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; 

giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm 

và các giấy tờ liên quan khác.. 

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 26/2014/TT-BCT 

ngày 28 tháng 8 năm 2014) 

 - Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Theo quyết định 8873/QĐ-

BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định : UND cấp huyêṇ . 

2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không. 

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hô ̣i đồng Bi ̀nh choṇ sa ̉n phẩm cô ng nghiêp̣ nông 

thôn tiêu biểu . 

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp huyện. 

- Phí, lệ phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Theo 

mẫu Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014). 

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014. 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT, cụ thể:  

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi 

chung là sản phẩm); 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính 

cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; 
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- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản 

phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy 

định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn 

thực phẩm và bảo vệ môi trường; 

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, 

không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường; 

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua 

các tiêu chí cơ bản sau: 

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;  

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;  

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;  

+ Tiêu chí khác.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công; 

+ Thông tư số 46/2012/TT-BCT, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công; 

+ Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT, ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 

và Bộ Công Thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc 

gia và kinh phí khuyến công địa phương; 

+ Thông tư số 26/2014/TT-BCT, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy 

định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các quy định cụ thể khác theo 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có). 

+ Quyết đi ̣nh số 06/2016/QĐ -UBND, ngày 09/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long ban hành Quy chế tổ chư ́ c bình choṇ sa ̉n phẩm công nghiêp̣ nông thôn tiêu biểu trên đi ̣a 

bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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Phụy lục 1 

 
(Tên Cơ sở CNNT) 

…………………. 
_________________ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

      …………, ngày…… tháng…… năm … 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN  

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
 

Kính gửi:…………………. …………………………. 

            

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:…………………………………………………..  

Địa chỉ:………………………………………………………………………………  

Điện thoại:………….....…; Fax:……………………Email:………….........………. 

Người đại diện:………..…........;  Chức vụ: .....………………….....………….…… 

Giấy đăng ký kinh doanh số: …………………Ngày cấp;....………………………..   

Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): ………………..….. 

Địa điểm sản xuất: ……………………………………………………..…………… 

Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có):………………………………………...…………. 

Tổng tài sản theo bảng cân đổi kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp):..........  

Tổng số lao động bình quân/năm: …………………………………………….......... 

Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước:............... 

Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chúng 

tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau: 

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: …………………………….……………………. 

Mô tả tóm tắt về  sản phẩm: …………………………………………………………. 

 Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia 

bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ 

quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung 

thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn./. 

 

                                                                                                      Đại diện  

                                                                                         Cơ sở công nghiệp nông thôn 

                                                                               (ký tên và đóng dấu)  
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Phụ lục 2 

 
(Tên Cơ sở CNNT) 

…………………. 
_________________ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

      …………, ngày…… tháng…… năm …... 

 
THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ  

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM  CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 

 

Tên sản phẩm: ……………………………………………………….......................... 

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:............................................................................... 

Đại diện cơ sở công nghiệp nông thôn:.......................................; Chức vụ:................ 

Địa chỉ:.......................................................................................................................... 

Điện thoại:.............................................................; Email:........................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Kích cỡ (dài, rộng, cao): …………………………………………………………… 

Trọng lượng sản phẩm (kg): ………………………………………………………… 

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): ………………………………………………...……… 

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: …………....................................……. 

II. NỘI DUNG CHÍNH 

Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn, nêu 

tóm tắt một số nội dung sau:………………………………………… 

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trƣờng tiêu thụ  

1.1. Về sản xuất, kinh doanh 

- Quy mô sản xuất (Sp/năm) (năm trước và dự kiến năm hiện tại):…………………. 

- Doanh thu của sản phẩm (năm trước và dự kiến năm hiện tại):……………………. 

- Số lượng và doanh thu xuất khẩu năm trước và dự kiến năm hiện tại (nếu có):…… 

- Nộp ngân sách nhà nước (năm trước và dự kiến năm hiện tại):……………………. 

- Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm:…………………………………. 

- Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm:………………………………… 

- Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. Khả năng áp dụng công nghệ, 

thiết bị hiện đại vào sản xuất sản phẩm:…………………………………. 

- Chất lượng, mẫu mã sản phẩm:…………………………………………………….. 

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP, ....) đang áp dụng (nếu có). 

Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

- Khả năng sản xuất hàng loại, với số lượng lớn:……………………………………. 

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát triển các ngành khác:……………... 

- Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản phẩm:………………………………… 

1.2. Về thị trường 
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- Thị trường tiêu thụ sản phẩm (thị trường trong và ngoài nước) và đánh giá tiềm năng, mức độ 

đáp ứng nhu cầu thị trường:…………………………………………... 

- Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có):………. 

2. Lao động, bảo vệ môi trƣờng 

2.1. Về lao động 

- Tổng số lao động đang sử dụng:……………………………………………………. 

- Chất lượng lao động đang sử dụng:………………………………………………… 

- Thu nhập bình quân:..………..…VNĐ/người/tháng 

2.2. Về môi trường 

Nêu tóm tắt tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong 

sản xuất sản phẩm:……………………………………………………... 

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm 

- Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc:……………………………  

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm:…………...  

- Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp:………………. 

4. Một số nội dung khác 

- Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được công nhận:…………………….. 

- Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt được:………………………………………... 

- Nêu tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước:……………………. 

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội:………………………………………….. 

- Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có):………………………………………. 

III. TỰ NHẬN XÉT 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

             

                                                                                    Đại diện  

                                                                          Cơ sở công nghiệp nông thôn 

                                                       (ký tên và đóng dấu)  
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II. Lĩnh vực lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 

1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ ph ận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố trên địa bàn 

tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơ ̣ p lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đ ầy đủ và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ v à thông báo ngày trả kết quả cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đ ủ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu  khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 
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- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiêṇ qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ) 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản 

phẩm thuốc lá; 

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:  

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng 

sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh 

thuốc lá.  

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó 01 bộ gửi về UBND cấp huyện, 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp). (theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại 

điểm b Khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kế tế thị xã, thành phố; phòng Kinh tế và hạ 

tầng ca ́c huyêṇ . 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+ Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 1.400.000 đồng/ Giấy phép (Trong đó: Phí thẩm 

định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy phép là 200.000 

đồng/giấy/lần cấp). 

+ Địa bàn huyện: 700.000 đồng/Giấy phép (Trong đó: Phí thẩm định là 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy phép là 100.000 đồng/giấy/lần cấp). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

         + Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 23 kèm 

theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo quy định tại khoản 3 Điều 26  của 

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ) 

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 
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+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, 

trang thiết bị theo quy định; 

+ Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m
2
 trở lên;  

+ Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm 

thuốc lá; 

+ Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/9 /2013 của Chinh 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 27/9/2013 của Chinh 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 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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TÊN THƢƠNG NHÂN 

 

Số:        /...
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

 

Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................
(1)

 

1. Tên thương nhân:...................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................; 

3. Điện thoại:........................................................... Fax:.............................; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký 

thay đổi lần thứ ..... ngày ..........tháng......... năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị UBND huyện (quận) ......................
(1) 

xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá, cụ thể như sau: 

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên 

sau: 

.......................................................................
(2) 

 

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:
 

............................................................................................
(3) 

......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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, Thông tư số 

21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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 và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

     

    Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

      (họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1)

: Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. 
(2)

: Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

(3)
: Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá. 
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2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ:  

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần tro ng 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên h ệ bằng điện thoại với 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i v ới người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ s ơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ  sơ và trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết quả giải quyết thủ tục hành chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  q ua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ) 

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ) 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại 

điểm b Khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thị xã, Thành phố, Phòng Kinh tế và 

hạ tầng các huyện. 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+ Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 1.400.000 đồng/Giấy phép (Trong đó: Phí thẩm 

định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy phép là 200.000 

đồng/giấy/lần cấp). 

+ Địa bàn huyện: 700.000 đồng/Giấy phép (Trong đó: Phí thẩm định là 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Lệ phí cấp Giấy phép là 100.000 

đồng/giấy/lần cấp). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

         + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại 

Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo Quyết định 8873/QĐ-BCT ngày 

24/8/2015) 

      Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/9/2013 của Chinh 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 27/9/2013 của Chinh 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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+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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TÊN THƢƠNG NHÂN 
------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: UBND huyện (quận)................ 

1. Tên thương nhân : .......................: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)... 

số ............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm.......,đăng ký 

thay đổi lần thứ ..... ngày.......... tháng.......năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

+ Tên: ...................................; 

+ Địa chỉ: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đã được UBND huyện (quận) ........... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

số..........ngày..... tháng.....năm...... 

Đã được UBND huyện (quận) ........... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, 

bổ sung lần thứ.......) số ....... ngày ..... tháng .....năm .....(nếu đã có) 

.......(1).... 

...(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị UBND huyện (quận) ........... xem xét cấp sửa 

đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu 

cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây): 

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ:................... 

Thông tin mới:............. 

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau: 

- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có 

tên sau: 

.......................................................................(2) 

- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm ...............(3) 

3. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 

a) Đề nghị sửa đổi: 

- Thông tin cũ:................... 

- Thông tin mới:...................(3) 

b) Đề nghị bổ sung: 
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..............................................................(4) 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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, 

Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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 và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 

(2): Ghi rõ tên,địa chỉ các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá. 

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá. 

(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung. 
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3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông báo về việc nhận được hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  t ục hành chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì việc 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 39  của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ) 

+ Văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại 

điểm b Khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ) 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kinh tế thị xã , thành phố; phòng Kinh tế và 

hạ tầng các huyện. 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

- Lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+  Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp). 

+ Địa bàn huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

         + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm 

theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (theo Quyết định 8873/QĐ-BCT ngày 

24/8/2015) 

Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh 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 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 

2013 của Chinh 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 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh 

doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm 20......... 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: UBND huyện (quận)........(1) 

1. Tên thương nhân: .......................: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 

........... do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng.........năm.......,đăng ký thay 

đổi lần thứ.....ngày .......... tháng......... năm......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

6. Đã được UBND huyện (quận)........(1)....... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 

7. Đã được UBND huyện (quận)........(1).......cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 

8....(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị UBND huyện (quận)........(1)....... 

xem xét cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do .... .........(2)........... 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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, Thông tư số 

21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 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 và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên quận, huyện nơi thương nhân xin cấp phép 

(2): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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4. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định  của pháp luật. 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố  (UBNDcấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ khô ng qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 07 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  tr ả kết quả liên hệ bằng điện thoại với 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điêṇ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ b ằng điện thoại với người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 07 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ gửi 

qua đường bưu điêṇ cho tổ  chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qua đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c k iểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký  nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 

27/12/2014 của Bộ Công Thương 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế. 

+ Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm 

tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy 

định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình. 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn 

sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh). 

+ Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại 

sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh. 

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

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Trong đó: 01 bộ gửi về UBND cấp huyện, 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp). (Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ 

Công Thương)  

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định tại 

Điểm a Khoản 5, Điều 18 của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ). 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành, 

nghề bán lẻ sản phẩm rượu 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế thị xã , thành phố; phòng Kinh tế 

và hạ tầng các huyện . 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+ Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 1.400.000 đồng/giấy phép (Trong đó: Phí thẩm 

định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận là 

200.000 đồng/giấy/lần cấp). 

 + Địa bàn huyện: 700.000 đồng/giấy phép (Trong đó: Phí thẩm định là 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí là 100.000 đồng/giấy/lần cấp). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo 

mẫu tại Phụ lục 31, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014). 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 của 

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ) 

+ Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh 

doanh rượu; 

+ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, 

trang thiết bị theo quy định; 
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+ Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và 

văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 

+ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng 

liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh 

của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời 

gian lưu kho; 

+ Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

+ Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công 

Thương tỉnh công bố; 

+ Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định  94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 Bộ trưởng của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hành hóa, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy 

phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịnh 

hàng hóa. 

            + Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu. 
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TÊN THƢƠNG NHÂN 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm........... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƢỢU 

Kính gửi: Phòng ......................(1) 

Tên thương nhân:...................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... 

năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ 

thể như sau: 

1. Được phép mua: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 

.......................................................................(3) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp 

bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: 

.......................................................................(3) 

2. Được phép bán: 

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm: 

......................................................................................................(4) 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự kiến xin 

phép để kinh doanh. 

(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. 

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
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5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố  (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng  

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 03 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣  tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết qua ̉ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoăc̣ gư ̉ i Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết qua ̉ qua đường bưu điêṇ cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 03 ngày làm việ c kể tư ̀  

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ  hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 03 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ra thông báo từ chối tiếp nhâṇ gia ̉i quyết hồ sơ gư ̉ i 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhâṇ hồ sơ : 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hơp̣ nôp̣ hồ sơ qu a đươ ̀ ng bưu điêṇ va ̀  đươc̣ go ̣i điêṇ thông ba ́o ngày nhâṇ kết qua ̉ 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thủ tục hành chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 



 40 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương 

 + Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu); 

 + Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ phẩm rượu đã được cấp; 

 + Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó: 01 bộ gửi về UBND cấp huyện, 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp). (theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định tại 

Điểm a Khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 

Thương). 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu có nhu cầu sửa đổi bổ sung nội dung trong giấy phép đã được cấp 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kinh tế thị xã , thành phố; phòng Kinh tế và 

hạ tầng các huyện. 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. (Cấp 

sửa đổi, bổ sung lần thứ...) 

- Phí, lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+ Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 1.400.000 đồng/giấy phép (Trong đó: Phí thẩm 

định là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán 

lẻ sản phẩm rượu là 200.000 đồng/giấy/lần cấp). 

 + Địa bàn huyện: 700.000 đồng/giấy phép (Trong đó: Phí thẩm định là 600.000 

đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

là 100.000 đồng/giấy/lần cấp). 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ 

sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 33, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương) 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 

Nghị đinh số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ.  

Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 Bộ trưởng của Bộ Tài chính Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hành hóa, dịch vụ hạn 

chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy 

phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịnh 

hàng hóa. 
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+ Thông tư 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của chính phủ về sản xuất, 

kinh doanh rượu. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM 

RƢỢU 

Kính gửi: ......................(1) 

Tên doanh nghiệp : .......................: 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... 

năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 

tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 

tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

........ (2)
 
sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để 

doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây): 

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ:...................  

Thông tin mới:............. 

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu, như sau: 

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của 

......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 

.......................................................................(5) 

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(3).... của 

......................................(4).... sản phẩm rượu có tên sau: 

.......................................................................(5) 

Được phép tổ chức ..............(2).... sản phẩm rượu tại tỉnh, thành phố ......................(6) 

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 

a) Đề nghị sửa đổi: 
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Thông tin cũ:...................  

Thông tin mới:.... 

b) Đề nghị bổ sung: 

..............................................................(7) 

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu 

khác hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc 

của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. 

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

(6): Ghi rõ tên của từng tỉnh, thành phố. 

(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung để bán lẻ 

sản phẩm rượu. 
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6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rƣợu 

- Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Cá nhân, tổ chư ́ c chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật . 

Bƣớc 2: Cá nhân , tổ chư ́ c nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyêṇ , thị xã , thành phố (UBND cấp 

huyêṇ ) trên đi ̣a ba ̀n tỉnh. 

Bƣớc 3: Kiểm tra ti ́nh đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ cu ̉ a hồ sơ : 

Công chức tiếp nhâṇ hồ sơ ta ̣i Bô ̣ phâṇ tiếp nhâṇ va ̀  trả kết qua ̉ kiểm tra hồ sơ : 

* Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp:  

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Công chức lâp̣ Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả trao cho cá nhân, tổ chư ́ c trong đó ghi rõ ngày trả kết qua ̉ . 

- Trường hơp̣ hồ sơ không đầy đu ̉  và hơp̣ lê ̣ : Hướng dâñ trưc̣ tiếp  hoăc̣ co ́  phiếu hươ ́ ng 

dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ cho ca ́  nhân , tổ chư ́ c để bổ sung hoa ̀n chỉnh hồ sơ không qua ́ 01 lần trong 

thời hạn 03 ngày làm việc. 

* Trường hợp hồ sơ nôp̣ qua đường bưu điện : 

- Trường hơp̣ hồ sơ đầy đu ̉  và hợp lệ : Châṃ nhất trong nga ̀y làm viêc̣ tiếp theo kể tư ̀  

ngày nhận hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i 

người nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o đa ̃nhâṇ đầy đu ̉  hồ sơ hơp̣ lê ̣ va ̀  thông báo ngày trả kết quả cho 

tổ chư ́ c, cá nhân biết hoặc gửi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả qua đường bưu điện cho 

tổ chư ́ c, cá nhân nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày trả kết quả . 

 - Trường hơp̣ hồ sơ chưa đầy đu ̉ , hơp̣ lê ̣ : Châṃ nhất la ̀  trong 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ gửi đến , công chức tiếp nhâṇ hồ sơ liên hê ̣ bằng điêṇ thoa ̣i vơ ́ i người 

nôp̣ hồ sơ để thông ba ́o về viêc̣ nhâṇ đươc̣ hồ sơ , hướng dâñ ngươ ̀ i nôp̣ bổ sung hồ sơ hoăc̣ viết 

phiếu hươ ́ ng dâñ hoa ̀n thiêṇ hồ sơ gư ̉ i qua đường bưu điêṇ cho ngươ ̀ i nôp̣ để bổ sung hoa ̀n 

chỉnh hồ sơ không quá 01 lần . 

Trong thời haṇ 03 ngày làm việc nếu tổ chức , cá nhân không bổ sung hoàn thiện hồ sơ 

thì Bộ phận tiếp nhận hồ s ơ và trả kết qua ̉ ra thông báo từ chối tiếp nhâṇ gia ̉i quyết hồ sơ gư ̉ i 

qua đường bưu điêṇ cho tổ chư ́ c, cá nhân và nêu rõ lý do. 

Bƣớc 4: Trả kết quả giải quyết TTHC : 

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

- Khi đến nhận kết quả cá nhân , tổ chư ́ c mang theo Giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  heṇ tra ̉  kết 

quả. 

+ Xuất tri ̀nh bản chính Giấy chư ́ ng minh nhân dân hoăc̣ hô ̣ chiếu khi nhâṇ kết qua ̉ trong 

trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện và được gọi điện thông báo ngày nhận kết quả 

(không có giấy tiếp nhâṇ hồ sơ va ̀  trả kết qua ̉ ). 

+ Đối với tổ chức: Người đa ̣i diêṇ theo pha ́p luâ ̣t hoăc̣ co ́  giấy u ̉ y quyền . 

+ Công chức kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính giao cho cá nhâ , tổ chư ́ c. 

+ Cá nhân, tổ chư ́ c kiểm tra la ̣i kết qua ̉ giải quyết thu ̉  tuc̣ ha ̀nh chính , nếu co ́  sai sót thì 

yêu cầu điều chi ̉nh ngày, trả lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết qua ̉ (nếu co ́ ), ký vào sổ theo dõi 

hồ sơ . 

- Trường hơp̣ ca ́  nhân , tổ chứ c đã đăng ký nhâṇ kết qua ̉  qua dic̣h vu ̣ bưu chi ́nh thì viêc̣ 

trả kết quả, thu phí (nếu co ́ ) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, 

tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại hoặc gửi qua đường bưu điện.  

- Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: (theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT 

ngày 27/12/2014) 

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu); 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu 

có). 

- Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do 

hỏng, mất). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó 01 bộ gửi về UBND cấp huyện, 01 bộ lưu tại doanh 

nghiệp). (Theo quy định tại Điều 12 và Khoản 2 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 

27/12/2014)  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo quy định tại 

điểm a Khoản 3 Điều 15 Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014). 

- Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu, hết thời hạn hiệu lực, Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần, bị rách,  nát hoặc bị cháy  

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kinh tế thị xã , thành phố; phòng Kinh tế và 

hạ tầng các huyêṇ . 

- Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp 

lại lần thứ…) 

- Phí, Lệ phí: (Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012). 

+ Phí: Không 

+ Lê ̣ Phi ́:  

Địa bàn thành phố thuộc tỉnh, thị xã: 200.000 đồng/giấy/lần cấp. 

Địa bàn huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ 

lục 34, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014). 

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Khoản 3  Điều 17 của 

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ 

 Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 

doanh rượu. 

            + Thông tư số 60/2014/TT-BCT, ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP, ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất, kinh doanh rượu. 
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 + Thông tư số 77/2012/TT-BTC, ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép 

kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. 
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TÊN DOANH NGHIỆP 

-------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       / ............., ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƢỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: ......................(1) 

Tên doanh nghiệp: .......................: 

Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... 

năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................; 

+ Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 

tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp. 

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... 

tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có). 

Doanh nghiệp đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản 

phẩm rượu, với lý do .... ......................(3).................. 

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 

ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc 

Phòng Kinh tế hạ tầng nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh. 

(2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 

(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 


