
1 

 

 

Phụ lục 

CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

BIÊN GIỚI VÀ MIỀN NÚI, XUẤT NHẬP  KHẨU, KINH DOANH KHÍ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG                

TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số  2010  /QĐ-UBND ngày 22 tháng 7   năm 2022             

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

Phần I 
 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  
 

 

STT Tên thủ tục hành chính Số Quy trình Trang 

VI LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI 

1 
Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên 

giới Việt - Lào 
26/TMBG-SCT 2 

VII LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU   

2 

Lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa 

tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm 

nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối 

mở biên giới 

27/XNK-SCT 6 

VIII LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ   

3 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG 
28/KDK-SCT 10 

4 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG 
29/KDK-SCT 15 

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán CNG 
30/KDK-SCT 20 

6 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán CNG 
31/KDK-SCT 24 

7 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LNG 
32/KDK-SCT 28 

8 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LNG 
33/KDK-SCT 33 

9 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thương nhân kinh doanh mua bán LNG 
34/KDK-SCT 37 
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Quy trình số: 26/TMBG-SCT 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch 

vụ “Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt - Lào”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn đăng ký hoạt động thương mại biên giới theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào 

- Bản scan 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân: Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:  

5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 

quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp 

hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính /hoặc trực 

tuyến. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 

/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần 

hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả của Sở 

Công Thương 

tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

04 giờ làm 

việc 
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- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

Bước 2 
Lãnh đạo 

Phòng QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 3 
Chuyên viên 

xử lý hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối 

cấp phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn 

bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

02 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

04 giờ làm việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở 

Công Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 

sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên viên xử 

lý). 

04 giờ làm việc 

Bước 6 
Chuyên viên 

Phòng QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả của Sở 

tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm 

HCC: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm việc 

 

Nhận Người nộp hồ - Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng Không tính vào 
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kết quả sơ chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 

liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

thời gian giải 

quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
05 ngày làm 

việc 
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

  

TÊN THƯƠNG NHÂN 

Số: ……./ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

……., ngày … tháng … năm … 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO 
  

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh .... 

- Tên thương nhân: …….. 

- Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh: ……….. 

- Điện thoại:........ Fax:.............. Email:................... Website:............ 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số:... do ………….. cấp ngày ... 

Căn cứ Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên 

giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Đề nghị Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ... cho 

phép ….(tên thương nhân)…đượchoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Lào để 

được hưởng chính sách ưu đãi của Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào 

tại các cửa khẩu, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động thương mại biên 

giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. 

…(Tên thương nhân)… xin sao gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: 

1.  … 

2. … 

…(Tên thương nhân)… xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào và quy định của pháp luật Việt 

Nam về hoạt động thương mại biên giới./.  

  Người đại diện theo pháp luật 

của thương nhân 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký  
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Quy trình số: 27/XNK-SCT 

THỦ TỤC LỰA CHỌN THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT CÓ ĐIỀU 

KIỆN VÀ HÀNG HÓA TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THEO GIẤY PHÉP QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

 

Quy 

trình 

Đối tượng 

thực hiện 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 

Người nộp hồ 

sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 

dịch vụ “Lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có 

điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo Giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên 

giới”. 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, nêu rõ loại hàng 

hóa và cửa khẩu, lối mở đề nghị tái xuất: 1 bản chính. 

- Bản scan 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Bản scan Các giấy tờ, tài liệu liên quan khác theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

biên giới (nếu có). 

5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 

quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp 

hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính /hoặc trực 

tuyến. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 

/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua 

số điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần 

hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả của Sở 

Công Thương 

tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn 

04 giờ làm 

việc 
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bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

Bước 2 
Lãnh đạo 

Phòng QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 3 
Chuyên viên 

xử lý hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối 

cấp phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn 

bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

13 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo 

Phòng QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

01 ngày làm 

việc 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở 

Công Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 

sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên viên xử 

lý). 

01 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Chuyên viên 

Phòng QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả của Sở 

tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm 

HCC: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; 

thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm việc 

 

Nhận 

kết quả 

Người nộp hồ 

sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng 

chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

Không tính vào 

thời gian giải 

quyết 
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- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 

liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
17 ngày làm 

việc 
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Quy trình số:  28/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa. 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc thuê chai LPG ngoài 

các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy 

tờ sau: 

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực; 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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- Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG. 

 Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại 

khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp 

khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp 

luật có liên quan. 

5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 Cán bộ tiếp nhận hồ 1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 04 giờ làm 
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sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

10 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

01 ngày làm 

việc 

 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

01 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

01 ngày làm 

việc 
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Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

08 giờ làm 

việc 

 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                            
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Mẫu số 03 

( Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

Tên thương nhân: ............................................................................................................. 

Tên giao dịch đối ngoại: .................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................ 

Điện thoại: ………………………………Fax: ............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………..do ......................................... 

cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: ...................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

...., ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số:  29/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN CNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

 - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa. 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại 

khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp 

khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp 

luật có liên quan. 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2,4 Điều 38 

Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung: 

- Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực; 

 Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng 

các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan; 

- Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 
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Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

10 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

01 ngày làm 

việc 

 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

01 ngày làm 

việc 
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Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

01 ngày làm 

việc 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

01 ngày làm 

việc 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                        
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Mẫu số 03 

( Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

Tên thương 

nhân: ............................................................................................................... 

Tên giao dịch đối 

ngoại: ...................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở 

chính: ............................................................................................................ 

Điện 

thoại: ………………………………………Fax: ............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số: ……………..do ............................................. 

cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số 

thuế: ......................................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

...., ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số: 30/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN CNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP 

 5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

04 ngày làm 

việc 

Bước 4 Lãnh đạo Phòng Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 04 giờ làm 
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QLTM Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

việc 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm 

việc 

 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                            
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Mẫu số 12 

(Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 

Sở Công Thương. 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................ 

Điện thoại: ……………………………………Fax: ........................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ……..do …… 

 cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: .................................................................................................................... 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ..................................................................................... 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét 

cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị 

định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:…. 

....,ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 

CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số: 31/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH CNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP 

- Bản sao Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi. 

 5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

04 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

04 giờ làm 

việc 
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chuyên viên xử lý.  

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm 

việc 

 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                            

 



27 

 

 

Mẫu số 12 

(Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 

Sở Công Thương. 

 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ...................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................... 

Điện thoại: ……………………………Fax: ............................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh số: ……………..do ……………………… cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: ............................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện .......................................................................... 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét 

cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị 

định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:…. 

....,ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 

CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số: 32/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại 

khoản 2,3,4 Điều 38 Nghị định số 87/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp 

khí đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP và pháp 

luật có liên quan. 

- Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3 

Điều 38 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp LNG 

đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đã được cấp Giấy chứng nhận đủ còn hiệu lực. 

5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 
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Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

10 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

01 ngày làm 

việc 

 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

01 ngày làm 

việc 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

01 ngày làm 

việc 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

01 ngày làm 

việc 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 
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+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                       
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Mẫu số 03 

( Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LPG/LNG/CNG 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

Tên thương nhân: .................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: ............................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 

Điện thoại: ………………………………Fax: ............................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……..do ......cấp ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: ...................................................................................................... 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân 

kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ... 

...., ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Quy trình số: 33/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN KINH DOANH MUA BÁN LNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP 

 5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

04 ngày làm 

việc 

Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

04 giờ làm 

việc 
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chuyên viên xử lý.  

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm 

việc 

 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                            
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Mẫu số 12 

(Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 

Sở Công Thương. 

 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ........................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................. 

Điện thoại: ………………………………Fax: ............................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: ….do …… cấp 

ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: .............................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ............................................................................ 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét 

cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị 

định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:…. 

....,ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 

CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



37 

 

 

Quy trình số: 34/KDK-SCT 

THỦ TỤC CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯƠNG NHÂN                                           

KINH DOANH MUA BÁN LNG 

Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 

 

Quy 

trình 

Đối tượng thực 

hiện 
Nội dung công việc  

Thời gian 

thực hiện 

Nộp hồ 

sơ 
Người nộp hồ sơ 

I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 

1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 

2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  

3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 

“Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG” 

4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

87/2018/NĐ-CP 

- Bản sao Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi. 

 5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của Hệ 

thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý 

dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. 

Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công 

Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung 

cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ 

sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả: Trực tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) /hoặc 

tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 

8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 

9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số 

điện thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm HCC (Số 9 đường Quang 

Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ 

sơ và hướng dẫn nêu trên. 

Bước 1 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở Công Thương tại 

Trung tâm HCC 

1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 

tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển Lãnh đạo 

Phòng Quản lý Thương mại (QLTM); gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 

nộp hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 2 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 
Lãnh đạo Phòng QLTM tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 

04 giờ làm 

việc 

Bước 3 
Chuyên viên xử lý 

hồ sơ 

Chuyên viên Phòng QLTM xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 

phép, nêu rõ lý do). 

Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 

hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 

04 ngày làm 

việc 
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Bước 4 
Lãnh đạo Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Phòng QLTM xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 

Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 

chuyên viên xử lý. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về Phòng QLTM (chuyên 

viên xử lý). 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 6 
Chuyên viên Phòng 

QLTM 

Chuyên viên Phòng QLTM được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu 

vào Giấy phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC. 

04 giờ làm 

việc 

 

Bước 7 

Cán bộ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của 

Sở tại Trung tâm 

HCC tỉnh 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm HCC: 

Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho 

tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 

04 giờ làm 

việc 

 

Nhận 

kết quả 
Người nộp hồ sơ 

- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 

ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp phí thẩm định: (nộp trực tiếp hoặc thanh toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 

168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính) 

+ Đối với khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định 

+ Đối với các khu vực khác: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 

ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 

Không tính 

vào thời gian 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 

việc 

* Các biểu mẫu đính kèm:                                                                                                                            
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Mẫu số 12 

(Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

Kính gửi: Bộ Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện... 

Sở Công Thương. 

 

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ........................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................... 

Điện thoại: ………………………………Fax: ............................................................ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số:  …..do … cấp 

ngày.... tháng.... năm ….. 

Mã số thuế: ............................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ................................................................................... 

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét 

cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………. theo quy định tại Nghị 

định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP 

ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:…. 

....,ngày....tháng...năm... 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/ 

CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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