
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 167/QĐ-SCT Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Tĩnh 
  

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định số: 764/QĐ-UBND ngày 20/3/2018, 1129/QĐ-

UBND ngày16/4/2018, 1420/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Uỷ ban nhân dân 

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

của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Tĩnh trên Cổng thông tin dịch vụ công 

trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ http://www.dichvucong.hatinh.gov.vn (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng Sở, Tổ Công nghệ Thông tin của Sở có trách nhiệm 

phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, thông báo rộng rãi cho 

các tổ chức, cá nhân được biết để ứng dụng. Các phòng chuyên môn, cán bộ tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ, xử lý và trả kết quả theo quy trình dịch vụ công trực tuyến quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 140/QĐ-SCT ngày 11/9/2017. 

Chánh Văn phòng Sở, Lãnh đạo các phòng, tổ, đơn vị trực thuộc và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Hoàng Văn Quảng 

http://www.dichvucong.hatinh.gov.vn/
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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 TRỞ LÊN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 

(Ban hành kèn theo Quyết định số 167/QĐ-SCT  ngày 14/8/2018 của Sở Công Thương) 
 

STT Tên Thủ tục hành chính Ghi chú 

I Lĩnh vực Thương mại quốc tế  

1 
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Mức độ 4 

2 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 

Mức độ 4 

3 
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Mức độ 4 

4 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Mức độ 4 

5 
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam. 

Mức độ 4 

II Lĩnh vực Điện  

1 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền 

cấp của địa phương. 

Mức độ 3 

2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp của địa phương. 

Mức độ 3 

3 
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô 

dưới 03MW đặt tại địa phương. 

Mức độ 3 

4 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy 

điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương. 

Mức độ 3 

5 
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa 

phương. 

Mức độ 3 

6 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 

0,4kV tại địa phương. 

Mức độ 3 

7 
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phương. 

Mức độ 3 

8 
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phương. 

Mức độ 3 

III Lĩnh vực Xúc tiến thương mại  

1 
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa 

bàn 01 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 

Mức độ 3 

2 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình 

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

ương. 

Mức độ 3 

3 Thông báo hoạt động khuyến mại. Mức độ 4 

4 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Mức độ 4 

5 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam. Mức độ 4 

6 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 

thương mại tại Việt Nam. 

Mức độ 4 
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IV Lĩnh vực Giám định Thương mại  

1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại. Mức độ 3 

2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại. Mức độ 3 

V Lĩnh vực An toàn thực phẩm  

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.  

Mức độ 3 

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. 

Mức độ 3 

3 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. 

Mức độ 3 

4 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. 

Mức độ 3 

5 
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ 

chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

VI Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước  

1 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

3 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

4 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Mức độ 3 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu. 

Mức độ 3 

6 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.   Mức độ 3 

7 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Mức độ 3 

8 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu. 

Mức độ 3 

9 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Mức độ 3 

10 
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương.  

Mức độ 3 

11 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Mức độ 3 

12 
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Mức độ 3 

13 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mức độ 3 

14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.  Mức độ 3 

15 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.  Mức độ 3 

16 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.  Mức độ 3 

17 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Mức độ 3 

18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Mức độ 3 

19 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm). Mức độ 3 

20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới Mức độ 3 
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3 triệu lít/năm). 

21 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm). 

Mức độ 3 

VII Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh 

1 
Đăng ký/đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc 

thẩm quyền của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

2 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Mức độ 3 

3 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp. Mức độ 3 

VIII Lĩnh vực Hóa chất 

1 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Mức độ 3 

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Mức độ 3 

3 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

Mức độ 3 

4 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.  

Mức độ 3 

IX Lĩnh vực Vật liệu nổ Công nghiệp 

1 
Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền  giải 

quyết của Sở Công Thương.  

Mức độ 3 

2 
Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

3 
Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

4 
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. 

Mức độ 3 

5 
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. 

Mức độ 3 

IX Lĩnh vực Kinh doanh khí 

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG. 

Mức độ 3 

2 
Cấp lại Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua 

bán LPG.   

Mức độ 3 

3 
Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh 

doanh mua bán LPG.  

Mức độ 3 

4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Mức độ 3 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Mức độ 3 

6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Mức độ 3 

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Mức độ 3 

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Mức độ 3 

9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn. Mức độ 3 
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