
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

T NH TH A TH  N HU  
 

Số: 527 /QĐ-UBND 

C N  HÕA    H   CHỦ N H A V  T NA  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         n  u   n    24 tháng 02 năm 2022 

 

QUY T ĐỊNH 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thƣơng tỉnh Thừa Thiên Huế  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN T NH  
 

Căn cứ Luật  ổ c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    19 t án  6 năm 2015 

v  Luật sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  Luật  ổ c ức C ín  p ủ v  Luật  ổ 

c ức c ín  qu ền đị  p ươn  n    22 t án  11 năm 2019; 

Căn cứ N  ị địn  số 63/2010/NĐ-CP n    08 t án  6 năm 2010 củ  

C ín  p ủ về k ểm soát t ủ tục   n  c ín ; N  ị địn  số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 t án  5 năm 2013 v  N  ị địn  số 92/2017/NĐ-CP n    07 t án  8 năm 

2017 củ  C ín  p ủ sử  đổ   bổ sun  một số đ ều củ  các N  ị địn  l  n qu n 

đ n k ểm soát t ủ tục   n  c ín ;  

Căn cứ   ôn  tư số 02/2017/  -VPCP n    31 t án  10 năm 2017 củ  

Bộ trưởn   C ủ n  ệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n   ệp vụ về k ểm soát 

t ủ tục   n  c ín  v    ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP n    23 t án  11 năm 

2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn p òn  C ín  p ủ về  ướng dẫn thi hành 

một số qu  định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP n    23 t án  4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ c   một cửa, một cửa liên thông trong giải quy t 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Qu  t địn  số 2729/QĐ-BC  n    10 t án  02 năm 2021 củ  Bộ 

Côn    ươn  về v ệc côn  bố t ủ tục   n  c ín  mớ  b n   n   được t    t    

sử  đổ   bổ sun  t uộc p ạm v  c ức năn  quản lý củ  Bộ Côn    ươn ; 

Theo đề n  ị củ  G ám đốc Sở Côn    ươn  tạ   ờ trìn  số 263/TTr-SCT 

ngày 17 tháng 02 năm 2022. 
 

QUY T ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành 

chính (TTHC) mới ban hành; danh mục 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

(Có D n  mục kèm theo).  

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm:  

1. Cập nhật các thủ tục hành chính được công bố vào Hệ thống thông tin 

thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC liên quan, hoàn 
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thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm hệ thống xử lý dịch vụ 

công tập trung; 

2. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và niêm yết, công khai theo quy 

định thủ tục hành chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-BCT 

ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thay thế các TTHC số 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 Mục XII – Lĩnh 

vực Lưu thông hàng hóa tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành 

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

Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ chức, 

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

 

Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Cổng TTĐT, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT.  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phƣơng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DANH  ỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  Ớ  BAN HÀNH, ĐƢỢC SỬA ĐỔ , BỔ SUN  TRON  L NH VỰC LƢU 

THÔN  HÀN  HÓA THU C THẨ  QUYỀN   Ả  QUY T CỦA SỞ CÔN  THƢƠN   
(Ban hành kèm t eo Qu  t địn  số: 527 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 củ  C ủ tịc  UBND tỉn           n  u ) 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  
 

TT 
Tên TTHC 

( ã số TTHC) 

Thời gian 

giải quyết  

Phí, lệ 

phí 

(n u có) 
Cách thức và Địa điểm thực hiện Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

1. 

Cấp giấy tiếp 

nhận thông báo 

kinh doanh xăng 

dầu bằng thiết bị 

bán xăng dầu quy 

mô nhỏ. 1.010696 

05 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Theo quy 

định của 

Bộ Tài 

chính  

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh (Số 01 L  L    P. Vĩn  

N n    P.  u ) hoặc nộp trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế. 

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) 

hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn). 

- Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính 

phủ; 

- N  ị địn  số 

95/2021/NĐ-CP ngày 

01/11/2021 củ  C ín  

p ủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ 

Công Thương; 

-   ôn  tư số 

17/2021/TT-BCT ngày 

24/10/2021 củ  Bộ 

Côn    ươn ; 

- Thông tư số 

168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài 

chính. 

Sở Công 

Thương 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=295552&qdcbid=56224&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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2. Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung 

TT Tên TTHC ( ã số TTHC) 
Thời gian giải 

quyết  

Cách thức và 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Cơ quan 

thực hiện 

1.  

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc thẩm quyền của 

Sở Công Thương. 2.000674 
20 ngày làm 

việc,  kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

(Cắt   ảm 10 

n    l m v ệc 

so vớ  qu  

địn ) 

Cách thức: 

Nộp trực tiếp 

hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

Địa điểm: 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Số 01 Lê Lai, 

P. Vĩn  N n   

TP. Hu ) hoặc 

nộp trực tuyến 

trên Cổng dịch 

vụ công Thừa 

Thiên Huế. 

(https://dichvu

cong.thuathien

hue.gov.vn) 

hoặc Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvu

cong.gov.vn). 

Phí thẩm định: 

- Tại thành phố và các thị 

xã: 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Tại các huyện: 600.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

- Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 của 

Chính phủ; 

- N  ị địn  số 

95/2021/NĐ-CP 

ngày 01/11/2021 

củ  C ín  p ủ; 

- Thông tư số 

38/2014/TT-BCT 

ngày 24/10/2014 

của Bộ Công 

Thương; 

-   ôn  tư số 

17/2021/TT-BCT 

ngày 24/10/2021 

củ  Bộ Côn  

  ươn ; 

- Thông tư số 

168/2016/TT-BTC 

Sở Công 

Thương 

2.  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh xăng dầu thuộc 

thẩm quyền của Sở Công 

Thương. 2.000666 

Không 

3.  

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc thẩm quyền của 

Sở Công Thương. 2.000664 

Không 

4.  

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

2.000673 

20 ngày làm 

việc,  kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

(Cắt   ảm 10 

n    l m v ệc 

so vớ  qu  

địn ) 

Phí thẩm định: 

- Tại thành phố và các thị 

xã: 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Tại các huyện: 600.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

5.  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu. 2.000669 

Không 
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* Ghi chú:  
1. Về Nộ  dun  cụ t ể củ     C: Trìn  tự t ực   ện  t  n  p ần  ồ sơ  đố  tượn  t ực   ện  mẫu đơn  tờ k     k t quả t ực   ện v    u 

cầu đ ều k ện củ  t n     C cụ t ể côn  bố tạ  Qu  t địn  n   được t ực   ện t eo nộ  dun  đã được Bộ Côn    ươn  côn  k    tr n Cổn  

dịc  vụ côn  quốc     tạ  đị  c ỉ: https://dichvucong.gov.vn. 

2. Về mức p í  lệ p í: 

- Kể t  n    01 t án  01 năm 2022 đ n   t n    30 t án  6 năm 2022 t u bằn  50% so vớ  mức tr n t eo qu  địn  tạ    ôn  tư số 

120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 củ  Bộ     c ín  qu  địn  mức t u một số k oản p í  lệ p í n ằm  ỗ trợ  t áo  ỡ k ó k ăn c o đố  tượn  

c ịu ản   ưởn  bở  dịc  Cov d-19. 

- Kể t  n    01 t án  7 năm 2022 trở đ   mức t u các k oản p í  lệ p í qu  địn  tạ  B ểu n u tr n t ực   ện t eo qu  địn  tạ  các Thông 

tư  ốc v  các   ôn  tư sử  đổ   bổ sun   oặc t    t   (n u có). 

3.  ron  quá trìn  t ực   ện  n u văn bản l  n qu n củ  Bộ     c ín  qu  địn  về mức p í v  lệ p í đề cập tạ  Qu  t địn  n   được sử  

đổ   bổ sun   oặc t    t   t ì t ực   ện t eo văn bản mớ  được sử  đổ   bổ sun   oặc t    t  . 

6.  

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

2.000672 

Không 
ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 

120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu 

một số khoản phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn 

cho đối tượng chịu 

ảnh hưởng bởi dịch 

Covid19.  

Sở Công 

Thương 

7.  

Cấp giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

2.000648 

Phí thẩm định: 

- Tại thành phố và các thị 

xã: 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định. 

- Tại các huyện: 600.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định. 

8.  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu. 2.000645 
20 ngày làm 

việc,  kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

9.  

Cấp lại giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu. 2.000647 

Không 

https://dichvucong.gov.vn/
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