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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

STT Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực 

phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

2.500.000 vnđ/lần/cơ sở  

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 

11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công 

tác an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 

11 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

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

và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-279-2016-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-334915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-279-2016-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-334915.aspx
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2 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện  

03 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Trường hợp cơ sở thay đổi 

địa điểm sản xuất, kinh 

doanh; thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất và khi 

Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực: 2.500.000 vnđ/lần/cơ 

sở  

- Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 

Công Thương; 

- Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 

tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 

11 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-

BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

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

và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

II LĨNH VỰC HÓA CHẤT 

1 

Cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an 

toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Công Thương 

20 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-279-2016-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-334915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-279-2016-tt-btc-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-cong-tac-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-334915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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2 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật liệu 

nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thương 

03 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. 

3 

Cấp Giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an 

toàn tiền chất thuốc nổ 

18 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ. 

4 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền chất 

thuốc nổ 

03 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ. 

5 

Cấp Giấy phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương 

05 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp 

phục vụ tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác trên biển và thềm 

lục địa: 5.000.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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nghiệp phục vụ thi công, 

phá dỡ công trình: 

4.000.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ tìm kiếm, 

thăm dò, khai thác trên đất 

liền: 3.500.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ nghiên cứu, 

kiểm định, thử nghiệm: 

2.000.000 vnđ 

tiền chất thuốc nổ; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp; 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 

của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

6 

Cấp lại Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Công Thương 

05 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

- Trường hợp cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép có thay đổi 

về đăng ký kinh doanh, địa 

điểm, quy mô hoặc điều 

kiện hoạt động sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp thì áp 

dụng mức thu như cấp mới: 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp 

phục vụ tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác trên biển và thềm 

lục địa: 5.000.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ thi công, 

phá dỡ công trình: 

4.000.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp; 

- Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 

của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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nghiệp phục vụ tìm kiếm, 

thăm dò, khai thác trên đất 

liền: 3.500.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ nghiên cứu, 

kiểm định, thử nghiệm: 

2.000.000 vnđ 

- Trường hợp cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép nhưng 

không có thay đổi về địa 

điểm, quy mô, điều kiện 

hoạt động sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp áp dụng 

mức thu bằng 50% cấp mới: 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp 

phục vụ tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác trên biển và thềm 

lục địa: 2.500.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ thi công, 

phá dỡ công trình: 

2.000.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ tìm kiếm, 

thăm dò, khai thác trên đất 

liền: 1.750.000 vnđ 

+ Thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp phục vụ nghiên cứu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp. 
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kiểm định, thử nghiệm: 

1.000.000 vnđ 

7 

Thu hồi Giấy phép sử 

dụng vật liệu nổ công 

nghiệp  

05 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản 

lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-13-2018-tt-bct-quy-dinh-quan-ly-su-dung-vat-lieu-no-cong-nghiep-385904.aspx
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (LĨNH VỰC HÓA CHẤT) 
 

TT Tên thủ tục hành chính 
VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ. 

2 Cấp đổi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và 

tiền chất thuốc nổ. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

STT Tên TTHC 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

 LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

1 

Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

10 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

1.100.000 vnđ 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính 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. 

2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

10 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

1.100.000 vnđ 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính 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. 

3 

Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh 

doanh 

07 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

1.100.000 vnđ 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính 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. 

4 
Cấp giấy phép bán rượu 

tiêu dùng tại chỗ trên địa 

bàn quận, huyện, thị xã, 

10 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

Thành phố: 1.200.000 

đồng 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 
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thành phố thuộc tỉnh huyện Nông thôn: 600.000 đồng 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bán rượu tiêu 

dùng tại chỗ trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

07 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Thành phố: 1.200.000 

đồng 

Nông thôn: 600.000 đồng 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 

6 

Cấp lại giấy phép bán 

rượu tiêu dùng tại chỗ 

trên địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 

07 ngày 

Bộ phận 

Một cửa 

UBND cấp 

huyện 

Thành phố: 1.200.000 

đồng 

Nông thôn: 600.000 đồng 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 

09 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 

doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 
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