
  
    1

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 697/KH-UBND An Giang, ngày  27 tháng 12 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
Rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017 

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 
07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Phát hiện những thủ tục hành chính hiện hành không đáp ứng các tiêu chí 

về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp hoặc những thủ tục hành chính 
còn rườm rà, phức tạp; mâu thuẫn, chồng chéo; không phân định rõ cơ quan, 
đơn vị thực hiện, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
cá nhân, tổ chức. 

Cắt giảm chi phí về thời gian và chi phí tuân thủ của người thực hiện thủ 
tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục 
hành chính. Đồng thời, tiết kiệm chi phí của nhà nước trong việc giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh mục quy định thủ tục hành chính cần 
được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; xây dựng các 
phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính được rà soát, kiến nghị người có 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính.   

2. Yêu cầu 
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở hoàn thiện quy định pháp 

luật hiện hành về thủ tục hành chính. 
Sản phẩm rà soát quy định thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp 

ứng được các mục tiêu đề ra. 
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức 

trong việc thực hiện thủ tục hành chính, xác định công tác rà soát quy định thủ 
tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Phạm vi rà soát 
Văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý của ngành trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. 
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Mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng thủ 
tục hành chính. 

II. NỘI DUNG RÀ SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Tiêu chí, nguyên tắc rà soát 
Các thủ tục hành chính được ban hành một cách chặt chẽ, nội dung đơn 

giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà 
nước; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, 
tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành 
chính nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả 
của thủ tục hành chính. 

Phân định rõ ràng trách nhiệm giữa các cơ quan khi giải quyết thủ tục hành 
chính; bảo đảm tính liên thông, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác, không 
gây phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm quyền được phản ánh, 
kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. 

2. Nội dung rà soát  
Nội dung rà soát quy định thủ tục hành chính phải dựa trên Danh mục rà 

soát quy định thủ tục hành chính ban hành kèm theo Kế hoạch này. 
Ngoài  nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm thực hiện của các Sở, ban, ngành trong việc rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính: 
a) Căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

đúng nội dung, thời gian quy định và bảo đảm chất lượng rà soát; thuộc phạm vi 
quản lý của ngành. 

b) Gửi Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá đã được Thủ trưởng 
đơn vị phê duyệt về Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ, cơ 
quan ngang Bộ. 

c) Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ 
tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân và doanh nghiệp nhưng 
chưa có trong Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt 
Sở, Ban ngành chủ động tiến hành rà soát và đề nghị Sở Tư pháp tham gia đóng 
góp ý kiến, kiểm soát chất lượng, trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, 
kiến nghị về Trung ương. 

2. Sở Tư pháp:  
a) Theo dõi, đôn đốc việc rà soát và tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả 

thực hiện Kế hoạch này gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp định kỳ theo 
quy định. 
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b) Chủ động phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, tổ chức 
chính trị xã hội và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch rà soát quy 
định thủ tục hành chính năm 2017. 

 
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch này khi có yêu cầu và xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành 
chính tại địa phương, để kịp thời rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính gây khó khăn cho quá trình hoạt 
động của doanh nghiệp, cá nhân./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp; 
- Cục công tác phía Nam - Bộ tư pháp; 
- TT. TU; HĐND tỉnh; 
- UBMTTQ tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội AG; 
- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                             
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, NC.                                                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
  
 
 

Vương Bình Thạnh 

  
 
 
 

                                                      
 
 
   
 
 
 

 (qua mail) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  697/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 

STT 

TÊN/ NHÓM  
THỦ TỤC 

HÀNH 
CHÍNH 

LĨNH 
VỰC 

CƠ QUAN  
THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN  
THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

LÝ DO LỰA CHỌN 
CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẨU HOÀN 

THÀNH 

  

I Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lệ phí hộ tịch tại UBND cấp xã 

1 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh Hộ tịch Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 

Kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế 
Thông tư số 179/2015/TT-BTC 
ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi Thông tư số 
02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

2 Thủ tục Đăng 
ký khai tử Hộ tịch Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan  Quý I/2017 Quý III/2017 

Kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế 
Thông tư số 179/2015/TT-BTC 
ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi Thông tư số 
02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 
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của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

3 Thủ tục Đăng 
ký kết hôn Hộ tịch Sở Tư pháp 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 

Kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế 
Thông tư số 179/2015/TT-BTC 
ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sửa đổi Thông tư số 
02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

II Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lệ phí quốc tịch 

4 
Thủ tục xác 
nhận có quốc 
tịch Việt Nam 

Quốc tịch Sở Tư pháp 
Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Kiến nghị bổ sung có thu phí 

5 
Thủ tục xác 
nhận có gốc 
Việt Nam 

Quốc tịch Sở Tư pháp 
Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Kiến nghị bổ sung có thu phí 

III Nhóm TTHC, quy định có liên quan về quảng cáo 

6 

Thủ tục xác 
nhận nội dung 
quảng cáo phân 
bón vô cơ, 
phân bón hữu 
cơ và phân bón 

Quảng cáo 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Công 
Thương  Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
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khác 

7 

Thủ tục xác 
nhận nội dung 
quảng cáo 
thuốc thú y, vật 
tư thú y 

Quảng cáo 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Công 
Thương  Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

8 

Thủ tục xác 
nhận nội dung 
quảng cáo 
giống cây 
trồng, vật nuôi 

Quảng cáo 

Sở Nông 
nghiệp và 
Phát triển 
nông thôn 

Sở Công 
Thương  Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

IV Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Khoa học và công nghệ 

9 

Thủ tục thẩm 
định cơ sở 
khoa học của 
chương trình 
phát triển kinh 
tế - xã hội 

Khoa học 
và công 
nghệ 

Sở Khoa học 
và công nghệ 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Khoa 
học và công nghệ 

10 
Thủ tục thẩm 
định công nghệ 
dự án đầu tư 

Khoa học 
và công 
nghệ 

Sở Khoa học 
và công nghệ 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Khoa 
học và công nghệ 

V Nhóm TTHC, quy định có liên quan về tiếp công dân và xử lý đơn 

11 Thủ tục tiếp 
công dân 

Tiếp công 
dân 

Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

12 Thủ tục xử lý 
đơn Xử lý đơn Thanh tra 

tỉnh 
Các cơ quan, 
đơn vị có liên 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 
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quan 

VI Nhóm TTHC, quy định có liên quan về khiếu nại, tố cáo 

13 

Thủ tục giải 
quyết khiếu nại 
lần đầu đối với 
đơn khiếu nại 
thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Chánh Thanh 
tra tỉnh 

Khiếu nại Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

14 

Thủ tục giải 
quyết tố cáo 
đối với đơn tố 
cáo thuộc thẩm 
quyền giải 
quyết của 
Chánh Thanh 
tra tỉnh 

Tố cáo Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

VII Nhóm TTHC, quy định có liên quan về phòng, chống tham nhũng 

15 
Thủ tục thực 
hiện kê khai tài 
sản, thu nhập 

phòng, 
chống tham 
nhũng 

Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

16 

Thủ tục công 
khai bản kê 
khai tài sản, 
thu nhập 

phòng, 
chống tham 
nhũng 

Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

17 Thủ tục xác 
minh tài sản, 

phòng, 
chống tham Thanh tra Các cơ quan, 

đơn vị có liên 
 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 
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thu nhập nhũng tỉnh quan 

18 
Thủ tục tiếp 
nhận yêu cầu 
giải trình 

phòng, 
chống tham 
nhũng 

Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

19 
Thủ tục thực 
hiện việc giải 
trình 

phòng, 
chống tham 
nhũng 

Thanh tra 
tỉnh 

Các cơ quan, 
đơn vị có liên 
quan 

 Quý I/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Thanh tra tỉnh 

VIII Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 

20 

Thủ tục đăng 
ký thành lập 
doanh nghiệp 
(đối với doanh 
nghiệp tư nhân, 
công ty TNHH, 
công ty cổ 
phần) 

Thành lập 
và hoạt 
động của 
doanh 
nghiệp 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Cục thuế tỉnh Quý II/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

21 

Thủ tục đăng 
ký thay đổi nội 
dung Giấy 
chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp (đối với 
doanh nghiệp 
tư nhân, công 
ty TNHH, công 
ty cổ phần) 

Thành lập 
và hoạt 
động của 
doanh 
nghiệp 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Cục thuế tỉnh Quý II/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

IX Nhóm TTHC, quy định có liên quan về đầu tư 

22 Thủ tục đăng 
ký đầu tư 

Đầu tư Sở Kế hoạch Các Sở, ngành 
và UBND 

Quý II/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Kế 
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(quyết định chủ 
trương đầu tư, 
cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư) 

và Đầu tư huyện, thị xã, 
thành phố 

hoạch và Đầu tư 

23 

Thủ tục điều 
chỉnh nội dung 
đăng ký đầu tư 
(điều chỉnh 
quyết định chủ 
trương đầu tư, 
điều chỉnh 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư) 

Đầu tư Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

Các Sở, ngành 
và UBND 
huyện, thị xã, 
thành phố 

Quý II/2017 Quý III/2017 Rà soát theo đề xuất của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

X Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

24 

Cấp giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện về an 
ninh, trật tự để 
làm ngành, 
nghề kinh 
doanh có điều 
kiện 

Quản lý 
ngành nghề 
kinh doanh 
có điều 
kiện về an 
ninh trật tự 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
 

25 

Cấp đổi giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện về an 
ninh, trật tự để 
kinh doanh một 
số ngành, nghề 

Quản lý 
ngành nghề 
kinh doanh 
có điều 
kiện về an 
ninh trật tự 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
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kinh doanh có 
điều kiện 

26 

Cấp lại giấy 
chứng nhận đủ 
điều kiện về an 
ninh, trật tự để 
kinh doanh một 
số ngành, nghề 
kinh doanh có 
điều kiện 

Quản lý 
ngành nghề 
kinh doanh 
có điều 
kiện về an 
ninh trật tự 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
 

XI Nhóm TTHC, quy định có liên quan về đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

27 Cấp phép mua 
công cụ hỗ trợ 

Quản lý vũ 
khí, vật liệu 
nổ và công 
cụ hỗ trợ 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
 

28 
Cấp giấy phép 
sử dụng công 
cụ hỗ trợ 

Quản lý vũ 
khí, vật liệu 
nổ và công 
cụ hỗ trợ 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
 

29 
Cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ 

Quản lý vũ 
khí, vật liệu 
nổ và công 
cụ hỗ trợ 

Phòng PV11 

Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 
xã hội; Công an 
các địa phương 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
 

30 
Cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ 

Quản lý vũ 
khí, vật liệu 
nổ và công 

Phòng PV11 
Phòng Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về trật tự 

Quý II/2017 Quý III/2017 
Rà soát theo đề xuất của Công an tỉnh 
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cụ hỗ trợ xã hội; Công an 
các địa phương 

XII Nhóm TTHC, quy định có liên quan về lưu thông hàng hóa trong nước 

31 

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận cửa hàng 
đủ điều kiện 
bán lẻ xăng dầu 

Lưu thông 
hàng hóa 
trong nước 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 
quan 

Quý II/2017 Quý III/2017 

Xem xét sửa đổi Khoản 2, Điều 4 
Nghị định 83/2014/NĐ-CP quy 
định điều kiện cấp Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu phải: “Thuộc sở hữu, đồng sở 
hữu của thương nhân là đại lý hoặc 
tổng đại lý hoặc thương nhân nhận 
quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương 
nhân phân phối xăng dầu hoặc 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu, 
nhập khẩu xăng dầu hoặc thương 
nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống 
phân phối theo quy định tại Nghị 
định này (thương nhân đề nghị cấp 
phải đứng tên tại Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 
dầu).” để tạo điều kiện cho các 
thương nhân chủ sở hữu CHXD 
không đủ điều kiện về trình độ, 
nguồn lực, vốn để tự kinh doanh cho 
thương nhân khác có nhu cầu, điều kiện 
thuê lại CHXD để kinh doanh. 

32 

Thủ tục cấp 
Giấy xác nhận 
đủ điều kiện 
làm đại lý bán 
lẻ xăng dầu 

Lưu thông 
hàng hóa 
trong nước 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 
quan 

Quý II/2017 Quý III/2017 

Việc xem xét cấp Giấy xác nhận đủ 
điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
dựa trên xem xét thành phần hồ sơ, 
hệ thống mạng lưới phân phối 
CHXD trên địa bàn không cần phải 
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thẩm định, xác minh 

33 

Thủ tục cấp 
Giấy phép kinh 
doanh bán 
buôn sản phẩm 
rượu 

Lưu thông 
hàng hóa 
trong nước 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 
quan 

Quý II/2017 Quý III/2017 

Bỏ quy định yêu cầu thương nhân 
báo cáo kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp (theo quy định tại 
Điều 11 của Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 
của Bộ Công Thương quy định 
thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm rượu). 

34 

Thủ tục cấp 
Giấy phép bán 
buôn sản phẩm 
thuốc lá 

Lưu thông 
hàng hóa 
trong nước 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 
quan 

Quý II/2017 Quý III/2017 

Bỏ quy định yêu cầu thương nhân 
báo cáo kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp (Quy định Điều 27 
Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 
27/6/2013 của Bộ Công Thương 
quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
phép bán buôn sản phẩm thuốc lá). 

XIII Nhóm TTHC, quy định có liên quan về xúc tiến thương mại 

35 

Thủ tục xác 
nhận đăng ký 
thực hiện 
chương trình 
khuyến mại 
theo hình thức 
mang tính may 
rủi trên địa bàn 
tỉnh 

Xúc tiến 
thương mại 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 
quan 

Quý II/2017 Quý III/2017 

Có thể rút ngắn thời gian còn xuống 
còn 05 ngày làm việc vì việc xác 
nhận đăng ký thực hiện chương 
trình khuyến mại dựa trên cơ sở 
kiểm tra, xem xét các giấy tờ do 
thương nhân nộp mà không cần 
phải thẩm tra, xác minh, xin ý kiến 
tham vấn hay thỏa thuận của cơ 
quan hành chính khác 

36 Thủ tục xác 
nhận đăng ký 

Xúc tiến 
thương mại 

Sở Công 
thương 

Các Sở, ban 
ngành có liên 

Quý II/2017 Quý III/2017 Có thể rút ngắn thời gian còn xuống 
còn 05 ngày làm việc vì việc xác 
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sửa đổi, bổ 
sung nội dung 
chương trình 
khuyến mại 
theo hình thức 
mang tính may 
rủi trên địa bàn 
tỉnh 

quan nhận đăng ký thực hiện chương 
trình khuyến mại dựa trên cơ sở 
kiểm tra, xem xét các giấy tờ do 
thương nhân nộp mà không cần 
phải thẩm tra, xác minh, xin ý kiến 
tham vấn hay thỏa thuận của cơ 
quan hành chính khác. 

 


