
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND  ngày     /11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (12 TTHC) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (08 TTHC) 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý  

I LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN 

01 

Cấp Giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(trừ đập, hồ chứa thủy điện 

quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP) 

- Đối với các hoạt động: xây dựng công trình 

mới; lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, 

vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, 

thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình 

ngầm: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với hoạt động xả nước thải vào công trình 

thủy điện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Đối với hoạt động trồng cây lâu năm: 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đối với hoạt động: Du lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh dịch vụ; nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác: 15 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 

phương tiện thủy nội địa thô sơ: 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 

21 đường Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Luật Thủy lợi năm 2017;  

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước. 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý  

02 

Cấp lại Giấy phép cho các 

hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(trừ đập, hồ chứa thủy điện 

quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP) 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 

21 đường Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

03 

Cấp gia hạn, điều chỉnh 

Giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa thủy điện 

trên địa bàn thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (trừ 

đập, hồ chứa thủy điện quy 

định tại điểm a khoản 3 

Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP) 

- Đối với các hoạt động: xây dựng công trình 

mới; lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới 

đất; xả nước thải vào công trình thủy điện, trừ 

xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa 

chất độc hại, chất phóng xạ; xây dựng công 

trình ngầm: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với hoạt động trồng cây lâu năm; hoạt 

động của phương tiện thủy nội địa, phương 

tiện cơ giới: 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên 

cứu khoa học, kinh doanh dịch vụ; nuôi trồng 

thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ 

khác: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 
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Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý  

04 

Thẩm định, phê duyệt quy 

trình vận hành hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Trung 

tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 
Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 

21 đường Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước. 

05 

Điều chỉnh quy trình vận 

hành hồ chứa thủy điện 

thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 

06 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó thiên 

tai cho công trình vùng hạ 

du đập thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 

07 

Thẩm định, phê duyệt 

phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp hồ 

chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 

08 

Phê duyệt phương án cắm 

mốc chỉ giới xác định 

phạm vi bảo vệ đập thủy 

điện 

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  

hồ sơ hợp lệ. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (02 TTHC) 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý  

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN 

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình vùng hạ 

du đập thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận một 

cửa cấp huyện; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước. 
2 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (02 TTHC) 

Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 
Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý  

LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN 

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình vùng hạ 

du đập thủy điện thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Bộ phận một 

cửa cấp xã; 

- Cơ quan thực 

hiện: UBND cấp 

xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp; 

- Thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

- Luật Thủy lợi năm 2017; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước. 2 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa 

thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân cấp xã 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 



5 

 

 

 

Phần II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (43 TTHC) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (34 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

I LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM (02 TTHC) 

01 

2.000591.

000.00.00.

H37 

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 làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

13 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

 hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

02 

2.000535.

000.00.00.

H37 

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 

- Trường hợp Giấy 

chứng nhận bị mất 

hoặc bị hỏng; chỉ thay 

đổi tên cơ sở; chỉ thay 

đổi chủ cơ sở: 03 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trường hợp thay đổi 

địa điểm sản xuất, kinh 

doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản 

xuất, mặt hàng kinh 

doanh; Giấy chứng 

nhận hết hiệu lực: 20 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trường hợp thay đổi 

địa điểm sản xuất, kinh 

doanh; thay đổi, bổ 

sung quy trình sản 

xuất, mặt hàng kinh 

doanh hoặc khi Giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực: 13 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

II LĨNH VỰC THUỐC LÁ (09 TTHC) 

03 

2.000190.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện đầu tư 

trồng cây thuốc lá 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

04 

2.000197.

000.00.00.

H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tư trồng 

cây thuốc lá   

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

05 

2.000640.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đầu 

tư trồng cây thuốc lá 

- Trường hợp giấy chứng 

nhận, giấy phép hết hiệu 

lực: (thực hiện như cấp 

mới) 10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp giấy chứng 

nhận, giấy phép bị mất, bị 

tiêu hủy toàn bộ hoặc một 

phần, bị rách, nát hoặc bị 

cháy: 15 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

06 

2.000622.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc 

lá 

07 

2.000204.

000.00.00.

H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

08 

2.000626.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy phép mua 

bán nguyên liệu thuốc 

lá 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


7 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

09 

2.000637.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc lá  

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

10 

2.000167.

000.00.00.

H37 

Cấp lại giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc lá 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

11 

2.000176.

000.00.00.

H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

III LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC (06 TTHC) 

12 

2.001646.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu công nghiệp 

(quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

13 

2.001636.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu công nghiệp 

(quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm) 

- Trường hợp giấy 

phép hết hiệu lực: (thực 

hiện như cấp mới) 15 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy 

phép bị mất, bị hỏng: 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp giấy 

phép hết hiệu lực: (thực 

hiện như cấp mới) 10 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy 

phép bị mất, bị hỏng: 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


8 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

14 

2.001630.

000.00.00.

H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu 

lít/năm)    

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

15 

2.001624.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

10 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

16 

2.001619.

000.00.00.

H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán buôn 

rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

17 

2.000636.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy phép bán 

buôn rượu trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

- Trường hợp giấy 

phép hết hiệu lực: (thực 

hiện như cấp mới) 15 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy 

phép bị mất, bị hỏng: 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trường hợp giấy 

phép hết hiệu lực: (thực 

hiện như cấp mới) 10 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy 

phép bị mất, bị hỏng: 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


9 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

IV  LĨNH VỰC HOÁ CHẤT (06 TTHC) 

18 

2.001547.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

12 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

19 

2.001175.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực 

công nghiệp 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

03 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

20 

2.001172.

000.00.00.

H37 

Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất 

sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

12 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

 hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

21 

1.002758.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

12 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


10 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

22 

2.001161.

000.00.00.

H37 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh 

vực công nghiệp 

05 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

 hợp lệ 

03 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

23 

2.000652.

000.00.00.

H37 

Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa 

chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực công 

nghiệp 

12 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ 

 hợp lệ 

06 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

V LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03 TTHC) 

24 

2.000142.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán LPG 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

12 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

25 

2.000166.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán LNG 

26 

2.000354.

000.00.00.

H37 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua 

bán CNG 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


11 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

VI LĨNH VỰC ĐIỆN (08 TTHC) 

27 

2.00156

1.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép hoạt 

động tư vấn chuyên 

ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa 

phương 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

09 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Thông tư Số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương 

Quy định về trình 

tự, thủ tục cấp 

giấy phép hoạt 

động điện lực 

 

28 

2.00163

2.000.00

.00.H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép hoạt động tư 

vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp 

của địa phương 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

29 

2.00161

7.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép hoạt 

động phát điện đối với 

nhà máy điện có quy 

mô công suất dưới 

03MW đặt tại địa 

phương 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

09 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

30 

2.00154

9.000.00

.00.H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép hoạt động 

phát điện đối với nhà 

máy điện có quy mô 

công suất dưới 03MW 

đặt tại địa phương 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

31 

2.00153

5.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép hoạt 

động bán lẻ điện đến 

cấp điện áp 0,4kV tại 

địa phương 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

09 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/


12 

 

 

 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện 
Cách thức  

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung  

sửa đổi, bổ sung 
Theo quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm thời 

hạn của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

32 

2.00126

6.000.00

.00.H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép hoạt động 

bán lẻ điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa phương 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 
- Cơ quan tiếp nhận và 

trả kết quả: Trung tâm 

Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

phố Da ̃ Tươṇg, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Cơ quan thực hiện: Sở 

Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 21 đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa 

chỉ 

http://dichvucong.

langsong.gov.vn 

Thông tư Số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy 

định về trình tự, 

thủ tục cấp giấy 

phép hoạt động 

điện lực. 

33 

2.00124

9.000.00

.00.H37 

Cấp giấy phép hoạt 

động phân phối điện 

đến cấp điện áp 35 kV 

tại địa phương 

15 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

09 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

34 

2.00172

4.000.00

.00.H37 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép hoạt động 

phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa 

phương 

07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận đủ hồ sơ  

hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (09 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC  

 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Theo Quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm 

thời hạn của Chủ tich 

UBND tỉnh 

I LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC (09 TTHC) 

01 

2.000633.0

00.00.00.H

37 

Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh 

doanh 

10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

08 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa cấp 

huyện; 

- Cơ quan thực hiện: 
Phòng Kinh tế thành 

phố, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lan

gsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương 

02 

 

1.001279.0

00.00.00.H

37 

Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích kinh doanh 

- Trường hợp giấy phép 

hết hiệu lực: (thực hiện 

như cấp mới) 10 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy phép 

bị mất, bị hỏng: 07 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy phép 

hết hiệu lực: (thực hiện 

như cấp mới) 08 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy phép 

bị mất, bị hỏng: 05 

ngày làm việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

03 

2.000629.0

00.00.00.H

37 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh 

doanh 

07 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

05 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

04 

2.000620.0

00.00.00.H

37 

Cấp Giấy phép bán 

lẻ rượu 

10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

08 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

05 

2.000615.0

00.00.00.H

37  

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép bán 

lẻ rượu 

07 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

05 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216211
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216211
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=216211
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Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC  

 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Theo Quy định tại 

VBQPPL 

Theo QĐ cắt giảm 

thời hạn của Chủ tich 

UBND tỉnh 

06 

2.001240.0

00.00.00.H

37 

Cấp lại Giấy phép 

bán lẻ rượu 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực: (thực hiện như cấp 

mới) 10 ngày làm việc 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận bị mất, bị 

hỏng: 07 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận hết hiệu 

lực: (thực hiện như cấp 

mới) 08 ngày làm việc 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận bị mất, bị 

hỏng: 05 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả: Bộ 

phận Một cửa UBND 

cấp huyện; 

- Cơ quan thực hiện: 
Phòng Kinh tế thành 

phố, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng huyện 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp; 

- Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích;  

- Tiếp nhận hồ sơ 

qua dịch vụ công 

trực tuyến tại địa chỉ 

http://dichvucong.lan

gsong.gov.vn 

Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 

của Chính phủ 

sửa đổi một số 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc 

phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

07 

2.000181.0

00.00.00.H

37 

Cấp Giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

10 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

08 

2.000162.0

00.00.00.H

37 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

07 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

09 

2.000150.0

00.00.00.H

37 

Cấp lại giấy phép 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

- Trường hợp giấy phép 

hết hiệu lực: (thực hiện 

như cấp mới) 15 ngày 

làm việc 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận bị mất, bị 

tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần, bị rách, nát 

hoặc bị cháy: 15 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Trường hợp giấy phép 

hết hiệu lực: (thực hiện 

như cấp mới) 10 ngày 

làm việc 

- Trường hợp giấy 

chứng nhận bị mất, bị 

tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần, bị rách, nát 

hoặc bị cháy: 07 ngày 

làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

http://dichvucong.langsong.gov.vn/
http://dichvucong.langsong.gov.vn/
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Phần III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (05 TTHC) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tư ̣taị QĐ công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định  

viêc̣ bãi bỏ TTHC  

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

01 

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 

Số thứ tự 75, phần I Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa dổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiền đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 

18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

của Bộ Công Thương 

02 

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện 

lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với 

điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi 

tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp 

sau các trạm 110kV) 

Số thứ tự 79, phần I Danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thông tư số 13/2020/TT-BCT của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (03 TTHC) 

03 

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại 

chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh 

Số thứ tự 07, phần II Mục A Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND 

cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh 

muc̣ thủ tuc̣ hành chính bi ̣ baĩ bỏ 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Số thứ tư ̣taị QĐ công bố của  

Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định  

viêc̣ bãi bỏ TTHC  

04 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 

rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

Số thứ tự 08, phần II Mục A Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương 

05 

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng 

tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh 

Số thứ tự 09, phần II Mục A Danh mục ban hành 

kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 

của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương 
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