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 PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

12-01-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định 

bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở 

riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình. 

4 

12-01-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND Quy định nội dung 

chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng 

giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án 

giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc 

của các Hội Đồng. 

21 

18-02-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc 

26 
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ban hành bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

28-02-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND Quy định tiêu chí 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở 

hửu của mình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

38 

08-03-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một 

số Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Hoà Bình thuộc lĩnh vực đất đai 

45 

 PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

26-01-2022 Quyết định số 46/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn 

công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tin 

kiếm cứu nạ tỉnh phụ trách địa bàn các huyện, thành phố 

năm 2022 

56 

13-01-2022 Quyết định số 70/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du 

lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lich  tỉnh Hoà Bình 

62 

14-01-2022 Quyết định số 77/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết 

định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình 

72 

17-01-2022 Quyết định số 97/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In 

và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Thông 

74 
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tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình 

17-01-2022 Quyết định số 277/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công thương tỉnh Hoà Bình 

91 

18-01-2022 Quyết định số 279/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu hồ 

sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Sở, 

Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

170 

18-01-2022 Quyết định số 285/QĐ-UBND Về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hộ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình 

176 

21-02-2022 Quyết định số 296/QĐ-UBND Về việc công nhận Phong 

Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V 
198 

23-02-2022 Quyết định số 303/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh nhiệm 

vụ của các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình 

nhiệm kỳ 2021-2026 

200 
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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:   05/2022/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hòa Bình, ngày  12  tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy 

đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 

11       năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình QCVN 06:2021/BXD; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 583/TTr-CAT-
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PC07 ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảo đảm an toàn 

phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản 

xuất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2022. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6                               CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          

 

QUY ĐỊNH 

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở 

kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 (kèm theo Quyết định số   05/2022/QĐ-UBND 

 ngày 12  tháng  01 năm 2021 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an toàn 

phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh 

doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh 

doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có liên quan đến công tác PCCC đối 

với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. 

2. Quy định này không áp dụng đối với căn hộ trong chung cư; công trình 

dân dụng không phải nhà ở riêng lẻ; nhà ở đã chuyển đổi công năng không còn 

chức năng ở; các nhà, công trình, các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất đã có quy 

định riêng về PCCC. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành 

nghề kinh doanh, sản xuất tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, phù 

hợp quy định của pháp luật về điều kiện bảo vệ môi trường; tuân thủ quy định 

về sử dụng công trình đúng công năng được cấp phép, trường hợp thay đối 

công năng sử dụng phải đảm bảo quy định pháp luật về môi trường, điều kiện 
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kinh doanh hoặc ý kiến của cơ quan quản lý (nếu có). 

2. Đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về PCCC theo hướng ổn định, 

phù hợp với quy hoạch từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, 

phát triển địa phương. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định hoạt động sản 

xuất, kinh doanh lâu dài, hạn chế việc gián đoạn kinh doanh, sản xuất của 

người dân. 

Chương II 

AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

ĐỐI VỚI NHÀ Ở RIÊNG LẺ VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP 

KINH DOANH, SẢN XUẤT 

Điều 4. Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở 

riêng lẻ  

Chủ hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở phải bảo đảm và duy trì điều kiện 

an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ, cụ thể: 

1. Bố trí mặt bằng công năng sử dụng 

- Gian phòng để ở cần bố trí tại tầng thấp, gần cầu thang, lối ra thoát nạn, 

ngăn cách với khu vực, gian phòng có bảo quản vật dụng, thiết bị dễ cháy, nổ 

và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bố trí gian phòng bảo quản, tích trữ 

xăng, dầu, hoá chất dễ cháy nổ…trong nhà. 

- Gian phòng, khu vực để ô tô, xe máy, máy phát điện dự phòng và 

phương tiện, thiết bị khác có sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu phải được ngăn 

cách hoặc có khoảng cách đến lối ra thoát nạn của nhà và nơi đun nấu, nguồn 

lửa, nguồn nhiệt nhằm loại trừ nguy cơ gây cháy lan, bảo đảm thoát nạn an 

toàn cho người từ các gian phòng khác, tầng phía trên của nhà. Trường hợp các 

gian phòng, khu vực bố trí không gian kín phải duy trì thường xuyên giải pháp 

thông gió phù hợp với đặc điểm của nhà. 
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- Nhà có tầng hầm, tầng bán hầm cần có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói 

lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật của nhà. 

2. Đường, lối ra thoát nạn của nhà 

- Nhà có 01 lối ra thoát nạn phải bố trí thêm 01 lối ra thứ 2 qua ban công, 

lô gia, cửa sổ có mặt ngoài thông thoáng, lối lên mái hoặc bằng thang sắt ống 

tụt, thang dây ngoài nhà…để thoát nạn khi cần thiết. Trường hợp lối thoát qua 

lồng sắt, lưới sắt, cần có ô cửa có kích thước đủ rộng để người di chuyển thuận 

lợi. 

- Trên đường, lối đi, cầu thang không sử dụng vật liệu dễ cháy để thi 

công, lắp đặt, trang trí nội thất; bố trí, lắp đặt vật dụng, thiết bị nhô ra khỏi mặt 

tường có độ cao dưới 2m; không lắp đặt gương soi trên đường, lối đi, cầu 

thang bộ. Chiều rộng của lối đi, bản thang phải bảo đảm cho người di chuyển 

thuận lợi (Chiều rộng tối thiểu 0,7m). 

- Lối ra tại tầng 1 cần thoát trực tiếp ra ngoài, trường hợp thoát qua gian 

phòng khác phải duy trì chiều rộng thông thuỷ lối đi tối thiểu 0,7m và chiều 

cao thông thuỷ lối đi tối thiểu 2m; đảm bảo khoảng cách an toàn đến các vật 

dụng, thiết bị dễ cháy, nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt (ô tô, xe máy…); không bảo 

quản vật dụng, thiết bị dễ cháy nổ trong gầm cầu thang, buồng thang bộ, trên 

hoặc liền kề với đường, lối thoát nạn. Cửa đi trên lối thoát nạn tại tầng 1 cần sử 

dụng cửa kiểu bản lề (cửa cánh), hạn chế sử dụng cửa cuốn, cửa trượt, trường 

hợp bắt buộc lắp đặt cửa cuốn phải có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi 

mất điện hoặc động cơ bị hỏng. 

3. Bố trí tài sản, vật tư 

- Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở 

lối và đường thoát nạn; bố trí các loại vật tư, tài sản (cháy được) cách nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, ổ cắm, atomat, thiết bị điện sinh nhiệt tối thiểu 0,5m.  

- Bố trí, sử dụng các thiết bị có áp lực, dễ nổ (bình xịt diệt côn trùng, bình 
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gas mini…) đảm bảo khoảng cách tối thiểu 3m với vị trí sử dụng ngọn lửa trần 

để đun nấu, thiết bị điện có sinh nhiệt… 

4. Việc sử dụng nguồn lửa trong nhà phải bảo đảm các yêu cầu về an toàn 

phòng cháy, chữa cháy 

- Bếp sử dụng khí LPG: Cần bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, thông 

thoáng, cách xa thiết bị điện và lắp đặt thiết bị báo dò khí LPG tại khu vực sử 

dụng; thường xuyên kiểm tra tình trạng van khoá, dây dẫn và đóng bình gas 

sau khi sử dụng; không sử dụng các bình gas mini đã qua sử dụng, bình gas, 

dây dẫn khí, bếp không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khi phát hiện có mùi đặc trưng 

của khí gas (khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG) phải giữ nguyên hiện trạng của hệ 

thống điện (không bật, tắt các công tắc thiết bị tiêu thụ điện vào thời điểm đó), 

không dùng ngọn lửa trần (bật lửa, diêm, đèn dầu, nến...), sử dụng hệ thống 

thông gió tự nhiên (mở cửa sổ, tránh làm phát sinh tia lửa) để thoát khí gas, 

phải khóa ngay van bình và báo cho đại lý cung cấp gần nhất. 

- Bếp điện: Cần lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù hợp với 

công suất của bếp và có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

- Bếp dầu: Cần bố trí trên mặt sàn bằng phẳng, không dùng xăng hoặc 

xăng pha dầu để đun bếp dầu; không rót thêm dầu vào bếp khi đang đun nấu, 

tắt bếp sau khi sử dụng. 

- Thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã: Vách, trần, vật liệu trang trí khu 

vực thờ cúng là loại không cháy, khó cháy, không thắp hương khi không có 

người trong nhà; khi đốt vàng mã, đun nấu cần có người trông coi và có biện 

pháp ngăn chặn tàn lửa chống cháy lan. 

5. Lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà 

- Hệ thống điện được lắp đặt phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ của các 

thiết bị điện; có thiết bị bảo vệ, đóng ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, 

nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. Khi lắp đặt thêm các thiết bị 
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tiêu thụ cần tính toán công suất của hệ thống điện để tránh quá tải; không câu 

mắc dây dẫn điện cấp cho thiết bị, vị trí lắp đặt, bố trí thiết bị phải đảm bảo 

yêu cầu về an toàn PCCC. 

- Dây dẫn điện trong nhà phải đảm bảo yêu cầu an toàn PCCC (đặt trong 

ống gen, máng cáp hoặc đi ngầm tường; tại vị trí tiếp giáp với các thiết bị, vật 

dụng dễ cháy nổ phải ngăn cách bằng vật liệu không cháy…). Chỉ sử dụng một 

thiết bị điện cho một ổ cắm; trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ phải kiểm 

tra, tắt nguồn điện tới các thiết bị tiêu thụ điện không sử dụng. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư 

hỏng, không đảm bảo an toàn. Đường dây dẫn điện và các thiết bị điện hư 

hỏng phải được sửa chữa, khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường 

điện hoặc thiết bị không an toàn.  

- Trường hợp có sử dụng quá trình hàn, cắt khi sửa chữa, cải tạo nhà ở 

phải sử dụng thợ hàn đã được cấp chứng chỉ về hàn cắt và giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; quá trình thi công phải đảm bảo giải pháp 

ngăn cháy, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ 

cháy; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và phải có người giám sát, sẵn 

sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt. 

6. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy 

- Mỗi nhà ở riêng lẻ cần trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy ở mồi tầng phù 

hợp với quy mô, điều kiện gia đình. Bình chữa cháy phải được bố trí ở nơi dễ 

thấy, dễ lấy và thuận tiện cho việc sử dụng để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy 

ra. 

- Bố trí nơi để chìa khóa, dụng cụ phá dỡ thông thường (búa, rìu, xà beng, 

kìm cộng lực...) ở nơi dễ thấy, dễ lấy để kịp thời mở cửa khi có sự cố cháy, nổ. 

Điều 5. Quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy nhà ở kết hợp 

kinh doanh, sản xuất 
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1. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất có quy mô về số tầng, diện 

tích và khối tích không thuộc phụ lục V (danh mục các công trình thuộc diện 

phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC), Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 

tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh 

doanh, cơ quan tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở riêng lẻ kết 

hợp sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm và duy trì các điều kiện về an toàn 

PCCC đối với phần nhà để ở theo các nội dung tại Điều 4 của Quy định này. 

Khu vực sản xuất, kinh doanh trong nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu 

về PCCC (cơ quan, tổ chức khác sử dụng để sản xuất, kinh doanh phải thực 

hiện các quy định về PCCC chung của ngôi nhà và duy trì các điều kiện an 

toàn về PCCC thuộc phạm vi quản lý) cụ thể: 

a) Lập, quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động 

PCCC của cơ sở bảo đảm thành phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, 

Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị 

định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 

b) Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng 

- Gian phòng sản xuất, kho chứa không bố trí quá 01 tầng hầm; không bố 

trí gian phòng sử dụng hoặc lưu trữ các chất khí, chất lỏng cháy, vật liệu dễ bắt 

cháy, gian phòng để ở trong tầng hầm. 

- Biển quảng cáo lắp đặt bên ngoài nhà phải thực hiện theo đúng quy định 

pháp luật về quảng cáo, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và 

lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2018/BXD. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-458292.aspx
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c) Đường, lối ra thoát nạn 

- Chiều rộng thông thủy của lối ra thoát nạn chính của ngôi nhà tối thiểu 

1m, chiều cao thông thủy tối thiểu 1,9 m. 

- Đối với nhà chỉ có 01 lối ra thoát nạn, phải bố trí lối thoát nạn thứ 2 bằng 

cầu thang ngoài nhà hoặc lối ra khẩn cấp như: lối thoát qua ban công, lôgia, lối lên 

sân thượng hoặc lên mái để có khả năng thoát nạn sang các nhà liền kề hoặc khu 

vực an toàn.  

- Nhà có tầng sân thượng phải bổ trí thông thoáng, có lối lên từ tầng dưới 

qua các thang cố định; tại vị trí cửa lên tầng mái nếu có bố trí khóa cửa thì phải 

thiết kế để có thế dễ dàng thao tác mở cửa từ bên trong. 

- Không xây bít ô thông tầng để không ảnh hưởng đến thoát khói tự 

nhiên. Đối với nhà không có các ô thông tầng hoặc đã lắp kính cần thiết kế, lắp 

đặt các lỗ cửa thoát khói tự nhiên trong nhà thông qua mái nhà hoặc thoát khói 

trực tiếp ra không gian bên ngoài tại các tầng. 

- Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải sử dụng cửa có bản lề. Trường 

hợp chủ cơ sở, chủ hộ kinh doanh vẫn muốn trang bị cửa cuốn, cửa trượt, lưới 

sắt...để bảo vệ tài sản phải cam kết chịu trách nhiệm về PCCC, đồng thời cửa 

cuốn cần sử dụng loại cửa có cơ cấu tự thu, mở nhanh, cửa mở bằng mô tơ điện 

phải có bộ lưu điện và mở nhanh bằng cơ khi mất điện hoặc mô tơ bị hỏng. 

- Các gian phòng chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy hoặc sử dụng nguồn 

lửa, nguồn nhiệt phải được ngăn cách với lối ra thoát nạn tại các tầng bằng vật 

liệu không cháy hoặc khó cháy. Trường hợp tầng 1 (tầng trệt) được sử dụng để 

sản xuất, kinh doanh thì lối thoát nạn từ các tầng phía trên xuống thông qua 

cầu thang bộ tại tầng 1 phải có lối đi an toàn ngăn cách với khu vực sản xuất, 

kinh doanh bằng tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, chiều rộng lối đi không 

nhỏ hơn 0,7 m. 

- Dây chuyền công nghệ bố trí trong khu vực sản xuất, bảo quản, sắp xếp 
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vật tư hàng hoá, mặt bằng kinh doanh trong gian phòng sản xuất, kinh doanh 

phải đảm bảo duy trì về chiều rộng của đường thoát nạn và khoảng cách từ vị 

trí xa nhất của gian phòng đến cửa thoát nạn. 

d) Quy định an toàn trong sắp xếp hàng hóa 

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc 

điểm, hàng hóa sắp xếp phải để trên bục kệ, giá vững chắc, gọn gàng, ngăn 

nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn, đặc biệt là sảnh, lối ra tại tầng 1. 

- Hàng hóa dễ cháy phải bố trí cách các thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt 

như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao..., khu vực phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 

0,5m. 

- Hàng hóa dễ cháy hoặc dễ bắt cháy cần bố trí trong các khu vực, gian 

phòng riêng, không để lẫn với các hàng hóa khác và đảm bảo yêu cầu ngăn 

cháy lan, không bố trí dưới gầm cầu thang bộ. 

- Có biện pháp loại trừ những điều kiện có thể dẫn đến tự cháy do phát 

sinh nhiệt, do tác dụng phản ứng hóa học giữa các chất với nhau. 

- Không tập kết, bố trí hàng hóa, vật liệu kinh doanh trên các tuyến đường 

gây cản trở giao thông và có thể làm ảnh hưởng đến việc triến khai lực lượng, 

phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đến từng nhà. 

đ) Quy định an toàn trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 

- Không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng tại khu vực sản xuất, kinh doanh có 

chứa chất, hàng dễ cháy. 

- Khu vực thắp hương thờ cúng phải đảm bảo: vách, trần nhà phải bằng 

vật liệu không cháy, khó cháy; đèn dầu, hương, nến khi thắp phải đặt chắc 

chắn trên các vật liệu không cháy hoặc khó cháy. 

- Khu vực bếp nấu phải để xa các vật liệu dễ cháy ít nhất 0,5m. Trường 

hợp trong nhà có sử dụng thiết bị tiêu thụ LPG (bếp gas): tất cả các thiết bị 

điện trong nhà phải lắp đặt cách chai LPG tối thiểu l,5m; lắp đặt thiết bị cảnh 
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báo rò rỉ gas tại khu vực đặt bình gas, bếp gas. 

- Khi điều kiện kinh doanh, sản xuất có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, 

thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt phải bố trí cách các vật liệu dễ cháy, các phương 

tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy (ô tô, xe máy...) ít nhất 1,5m; 

Trường hợp phải dự trữ xăng, dầu và các chất lỏng cháy phục vụ quá trình kinh 

doanh, sản xuất thì phải bảo quản tại nơi thông thoáng, tránh xa nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, tránh ánh nắng trực tiếp và không để trên lối ra thoát nạn. 

e) Quy định an toàn trong lắp đặt, sử dụng điện 

- Công tác thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện 

trong nhà ở phải tuân thủ quy định QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. 

- Hệ thống điện phải được thiết kế lắp đặt riêng biệt cho khu vực sản 

xuất, kinh doanh và khu vực để ở của nhà. Phải bảo đảm đủ công suất tiêu thụ 

của các thiết bị điện, có thiết bị bảo vệ chống quá tải (cầu chì, aptomat...), đóng 

ngắt chung cho hệ thống, từng tầng, nhánh và thiết bị tiêu thụ điện có công 

suất tiêu thụ lớn. Khi lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện phải tính toán để không 

gây quá tải cho hệ thống điện.  

- Khi bên trong nhà có bảo quản, kinh doanh, sản xuất hàng hóa dễ cháy 

phải sử dụng loại dụng cụ điện, thiết bị điện là loại an toàn cháy, nổ; thiết bị 

tiêu thụ điện lắp đặt trong kho phải được khống chế chung bằng thiết bị đóng 

ngắt tự động và đặt bên ngoài kho. 

- Không lắp đặt đường dây dẫn điện và thiết bị tiêu thụ điện trên tường, 

vách, trần, sàn nhà có cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy; lắp đặt các bóng điện 

chiếu sáng phải gắn vào các móc treo chuyên dùng, không treo trực tiếp bằng 

dây dẫn. 

- Thiết bị tiêu thụ điện có phát sinh nhiệt (bóng đèn, bàn là, bếp điện…) 

phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 0,5m đến các vật tư, hàng hoá cháy được; 
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không dùng vật liệu dễ cháy như giấy, vải, nilon... để bao che bóng điện; 

không cắm dây dẫn điện trực tiếp vào ổ cắm; khi nối dây phải nối so le và quấn 

băng keo cách điện, không để hở các mối nối dây điện, không dùng nilon để 

bọc các mối nối. 

- Kịp thời tổ chức kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị điện hư hỏng, 

không đảm bảo an toàn. Đường dây và thiết bị điện hư hỏng phải được sửa 

chữa, khắc phục ngay hoặc ngắt nguồn điện đến đường điện hoặc thiết bị 

không an toàn. 

- Trường hợp có sử dụng quá trình hàn, cắt khi sửa chữa, cải tạo nhà ở 

phải sử dụng thợ hàn đã được cấp chứng chỉ về hàn cắt và giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; quá trình thi công phải đảm bảo giải pháp 

ngăn cháy, có biện pháp che chắn không để vảy hàn tiếp xúc với các chất dễ 

cháy; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và phải có người giám sát, sẵn 

sàng chữa cháy trong suốt quá trình hàn cắt và sau khi hàn cắt. 

g) Quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

- Đối với khu vực kinh doanh, sản xuất phải trang bị số lượng bình chữa 

cháy đảm bảo diện tích bảo vệ theo quy định của mục 5 Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình 

- trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. Khoảng cách di chuyển lớn nhất đến 

bình chữa cháy không quá 20 m. 

- Trang bị, lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ 

(mặt nạ lọc độc, dây tự cứu, thang dây, dụng cụ phá dỡ thông thường, chăn 

chiên, dụng cụ chứa nước vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy...) 

phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điếm, mục đích sử dụng. 

- Các phương tiện PCCC phải được dán tem kiếm định và được kiểm tra, 

bảo dưỡng định kỳ theo quy định. 

2. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất có quy mô về số tầng, diện 
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tích và khối tích thuộc phụ lục V (danh mục các công trình thuộc diện phải 

thẩm duyệt thiết kế về PCCC), Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 

11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ 

quan tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản 

xuất kinh doanh phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC 

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định 

số 136/2020/NĐ-CP. Đồng thời duy trì, thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn 

về PCCC đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020/NĐ-

CP. 

3. Đối với các công trình nhà ở kết hợp kinh doanh một số ngành nghề có 

điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại Điều 3 Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều 

kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều 

kiện, Chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan tổ chức hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh phải tuân thủ các quy định 

về PCCC tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC chuyên ngành 

(nếu có); đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực 

PCCC, an ninh trật tự tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
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Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cơ quan, tổ 

chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản 

xuất, kinh doanh; thành viên hộ gia đình, người làm việc 

1. Chủ hộ gia đình có trách nhiệm 

a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); tích cực tham gia các đợt tuyên 

truyền về kiến thức PCCC tại cộng đồng khu dân cư do cơ quan Cảnh sát 

PCCC và CNCH, địa phương tổ chức; tham gia phong trào toàn dân PCCC tại 

địa phương. 

b) Phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCCC. 

c) Thường xuyên kiểm tra phát hiện, khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, 

nổ. 

d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác và cá nhân, tổ chức có 

hoạt động sản xuất kinh doanh bên nhà trong để tổ chức thực hiện việc bảo đảm 

điều kiện an toàn về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, 

nổ. 

2. Chủ hộ kinh doanh; cơ quan, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh có trách nhiệm 

a) Tổ chức thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC do chủ hộ 

gia đình đề nghị; thực hiện trách nhiệm quản lý, ban hành các nội quy, quy 

định, phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC và duy trì các điều kiện an 

toàn PCCC thuộc phạm vi quản lý.  

b) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về PCCC và CNCH; tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện 
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về PCCC do cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, địa phương tổ chức; tham gia 

phong trào toàn dân PCCC tại địa phương. 

c) Phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở các người làm việc trong nhà thực hiện 

các quy định của pháp luật về PCCC. Giả định tình huống, cách xử lý khi có sự 

cố về cháy, nổ xảy ra, hướng dẫn và tổ chức cho các thành viên trong gia đình, 

người làm việc thực tập để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra. 

d) Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và khắc phục 

ngay những thiếu sót, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình. 

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện 

trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC (Công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

hoặc UBND cấp xã, tổ dân phố…), để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện 

các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định. 

e) Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ cháy, nổ. 

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh thực hiện trách nhiệm PCCC theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật 

PCCC và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở theo quy định 

tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. 

3. Thành viên hộ gia đình, người làm việc trong nhà có trách nhiệm 

a) Chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng 

cơ bản về PCCC; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị tại 

hộ gia đình; tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện về PCCC do cơ 

quan Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức, tham gia phong trào 

toàn dân PCCC tại địa phương. 

b) Thực hiện các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật và do chủ 

hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cơ quan, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trong nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh hướng dẫn, quy định. 

c) Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn 
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nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản sử dụng chất cháy 

tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phát hiện và ngăn chặn 

nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC. 

Điều 7. Quy định về chuyển tiếp 

1. Đối với các nhà ở có sẵn đã chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, 

kinh doanh trước thời điểm Quy định này có hiệu lực; chủ hộ gia đình, hộ kinh 

doanh, cơ quan tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhà ở riêng lẻ kết 

hợp sản xuất kinh doanh phải cam kết thời gian hoàn thành, thực hiện xong nội 

dung quy định các yêu cầu tại Điều 5 của Quy định này trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, nhằm bảo đảm an toàn 

PCCC. 

2. Đối với các nhà ở có sẵn, chuyển đổi công năng vừa ở vừa sản xuất, 

kinh doanh sau thời điểm Quy định này có hiệu lực phải thực hiện đảm bảo an 

toàn PCCC theo các yêu cầu tại Điều 5 của Quy định này trước khi tổ chức 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện quy 

định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 

năm 2020; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Quy định này của Ủy 

ban nhân dân phường, xã, thị trấn. 

2. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện quy 

định tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 

năm 2020; chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quy định này đến các hộ 

gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách 

nhiệm quản lý; kiểm tra, hướng dẫn, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng nhà ở riêng lẻ tự giác thực hiện quy định này nhằm bảo đảm an toàn 

PCCC; kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện quy định an toàn PCCC đối với nhà 
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ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về PCCC theo thẩm quyền (Cơ sở thuộc phụ lục IV, Nghị định 

136/2020/NĐ-CP). 

3. Đối với các công trình đã đi vào hoạt động, sử dụng nhưng không có 

khả năng thực hiện điều kiện an toàn PCCC, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ 

đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cơ sở 

tự nguyện thay đổi tính chất sử dụng công trình. 

Điều 9. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi hướng 

dẫn thực hiện Quyết định này. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực 

hiện Quyết định này. 

2. Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các 

giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo an toàn PCCC./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  06/2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 12  tháng  01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng 

giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội 

đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 

6 năm 2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, 

thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 565/TTr-STC 

ngày 13 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
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Quyết định này quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm 

định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá 

đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá 

đất tỉnh (sau đây gọi tắt là các Hội đồng), Tổ giúp việc các Hội đồng, các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến phạm vi điều chỉnh tại Điều 

1 Quyết định này. 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng và Tổ 

giúp việc của các Hội đồng 

1. Nội dung chi 

a) Chi bồi dưỡng họp Hội đồng và Tổ giúp việc các Hội đồng. 

b) Chi làm đêm, làm thêm giờ có liên quan đến hoạt động của Hội đồng 

và Tổ giúp việc các Hội đồng. 

c) Chi điều tra, thu thập thông tin. 

d) Chi hội nghị, chi công tác phí, xăng xe, nước uống. 

đ) Chi Thông báo thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội 

đồng thẩm định giá đất.  

e) Chi thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên gia về giá đất 

tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất. 

g) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thuê xe đi khảo sát thực 

địa và các chi phí khác có liên quan. 

2. Mức chi 

a) Chi tổ chức hội nghị, chi công tác phí, nước uống: Thực hiện theo 

mức chi quy định tại Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 
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2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi cụ thể về công 

tác phí, chi Hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình. 

b) Chi làm đêm, làm thêm giờ: Thực hiện theo mức chi quy định tại 

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số 

điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 

của Bộ Luật Lao động. 

c) Chi điều tra, thu thập thông tin: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 

cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia. 

d) Chi tiền bồi dưỡng họp các Hội đồng và Tổ giúp việc các Hội đồng 

khi tham gia các phiên họp: 

- Đối với phiên họp Hội đồng: 

+ Chủ tịch Hội đồng hoặc người được ủy quyền điều hành phiên họp 

300.000đồng/người/phiên họp. 

+ Các thành viên Hội đồng: 250.000 đồng/người/phiên họp. 

+ Tổ giúp việc:                     200.000 đồng/người/phiên họp. 

- Đối với phiên họp Tổ giúp việc: 150.000 đồng/người/phiên họp. 

đ) Chi Thông báo thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội 

đồng thẩm định giá đất: 500.000 đồng/thông báo thẩm định. 

e) Chi thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá hoặc chuyên gia về giá đất 

tham gia Hội đồng: 

- Lương chuyên gia tư vấn theo ngày quy định tại Thông tư số 

02/2015/TT- BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao 
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động -Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn 

trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình 

thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước (Thời gian nghiên cứu 

thẩm định từ 05-10 ngày/dự án tùy theo tính chất, đặc điểm của từng dự án 

để thực hiện). 

- Mức phí thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá tham gia Hội đồng thẩm 

định giá đất không vượt quá 20% chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, 

nhưng không thấp hơn 10.000.000 đồng/phương án xác định giá đất để làm 

cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp ngân sách nhà nước và không thấp hơn 

5.000.000 đồng/phương án xác định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất. Trường hợp mức phí vượt quá 20% chi phí thuê đơn vị tư 

vấn xác định giá đất thì Sở Tài chính sẽ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt mức phí cho từng trường hợp cụ thể. 

Mức phí thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá tham gia Hội đồng thẩm 

định bảng giá đất không vượt quá 3% chi phí thuê đơn vị tư vấn xây dựng dự 

thảo quyết định bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất điều chỉnh, nhưng không 

thấp hơn 10.000.000 đồng/dự thảo quyết định. 

g) Chi xăng xe, thuê xe đi khảo sát thực địa; Chi mua văn phòng phẩm, 

in ấn, sao chụp tài liệu và các khoản chi khác có liên quan phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động của các Hội đồng thanh toán theo thực tế hóa đơn, chứng từ hợp 

pháp, hợp lệ khi có phát sinh. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của các 

Hội đồng được bố trí trong dự toán ngân sách phân bổ hàng năm của Sở Tài 

chính. Sở Tài chính quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định tại Quyết định 

này và các quy định hiện hành.   

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022 và thay 

thế Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng 

thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội 

đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục 

trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội 

đồng thẩm định giá đất, Tổ giúp việc của các Hội đồng và Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:   08/2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày  18  tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành bộ đơn giá 

bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa 

Bình 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 9 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
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Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 607/TTr-STC 

ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành 

bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình như sau: 

1. Ban hành “Phụ lục thuyết minh về đơn giá bồi thường nhà và công 

trình kiến trúc; thuyết minh về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi” thay thế 

Phụ lục số I ban hành kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 

tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh Hòa Bình. 

(Có Phụ lục kèm theo) 

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số IV ban hành kèm theo Quyết định số 

47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung Mục I:  

- Sửa đổi số thứ tự số 18, 19 như sau: 

TT Loại cây 

Đơn 

vị 

tính 

Giải thích quy định 
Đơn giá 

(đồng) 

18 
Mía trồng tập trung theo rãnh 

(tối đa 8.000 m/ha) 
m 

Mới mọc mầm < 1 tháng 12.000 

Chưa đến tuổi thu hoạch 17.000 
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Sắp cho thu hoạch 20.000 

19 Mía trồng theo khóm Khóm 

Mới mọc mầm < 1 tháng 12.000 

Chưa đến tuổi thu hoạch 17.000 

Sắp cho thu hoạch 20.000 

- Bổ sung nội dung sau số thứ tự số 20 như sau: “Đối với mía lưu gốc 

bằng 70% đơn giá mía mới trồng áp dụng cho cả 3 giai đoạn sinh trưởng”. 

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung sau số thứ tự 3, Mục III như sau: “Đối với 

cây tại mục III mới trồng, dưới 01 năm tuổi: Số lượng cây bồi thường không 

quá mật độ theo quy định. Đối với cây trồng xen thứ nhất, bồi thường không 

quá 50% mật độ theo quy định. Đối với cây trồng xen thứ hai bồi thường 

không quá 25% mật độ theo quy định; Đối với các cây còn lại ngoài mật độ, 

cây trồng xen thứ ba hỗ trợ di dời”. 

c) Sửa đổi, bổ sung Mục IV như sau: 

- Sửa đổi số thứ tự số 11 như sau: 

TT 

 

Loại cây 

Đơn 

vị 

tính 

Giải thích quy định 
Đơn giá 

(đồng) 

11 

 

 

Đu đủ (tối đa 3.200 cây/ha), 

chuối (tối đa 2.500 cây/ha) 
Cây 

Mới trồng, chưa có quả 40.000 

Cây có quả, chưa cho 

thu hoạch 
70.000 

Bổ sung cây đang cho 

thu hoạch 
95.000 

- Sửa đổi nội dung sau số thứ tự số 14 như sau: “Đối với cây tại mục IV 

mới trồng, dưới 01 năm tuối: Số lượng cây bồi thường không quá mật độ theo 

quy định. Đối với loại cây trồng xen thứ nhất, bồi thường không quá 50% mật 

độ theo quy định. Đối với loại cây trồng xen thứ hai bồi thường không quá 

25% mật độ theo quy định; Đối với các cây còn lại ngoài mật độ, cây trồng 

xen thứ ba hỗ trợ di dời”.     
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d) Sửa đổi nội dung sau số thứ tự số 3 Mục V như sau: “Đối với những 

cây cho thu hoạch nhiều lứa nếu thông báo thu hồi đất vào sau kỳ thu hoạch 

lứa trước và trước kỳ thu hoạch lứa sau thì được xác định là cây đã cho thu 

hoạch.” 

đ) Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 2 Mục VII như sau: 

TT Loại cây 

Đơn 

vị 

tính 

Giải thích quy định 
Đơn giá 

(đồng) 

2 

Hỗ trợ di dời cây 

ươm, trồng dưới 

đất 

Cây 

Đường kính tán rộng dưới 50cm, chiều 

cao cây < 10cm 
200 

Đường kính tán rộng dưới 50cm, chiều 

cao cây từ 10cm đến dưới 30cm 
2.000 

Đường kính tán rộng dưới 50cm, chiều 

cao cây từ 30cm đến dưới 60cm 
4.000 

Đường kính tán rộng dưới 50cm, chiều 

cao cây từ 60cm đến dưới 100cm 
8.000 

Đường kính tán rộng dưới 50cm, chiều 

cao cây lớn hơn 100cm 
15.000 

Đường kính tán rộng từ 50cm đến dưới 

100cm 
25.000 

Đường kính tán rộng từ 100cm đến 150cm 40.000 

Đường kính tán rộng trên 150cm 50.000 

e) Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 12 Mục IX như sau: 

TT Loại cây 

Đơn 

vị 

tính 

Giải thích quy định 
Đơn giá 

(đồng) 

12 

Cây tre bát 

độ, cây 

trúc lấy 

măng 

Khóm 

Khóm có từ 6 cây trưởng thành trở lên 500.000 

Khóm có từ 3 đến 5 cây trưởng thành 350.000 

Khóm có từ 1-2 cây trưởng thành 200.000 

Khóm mới trồng có một thân duy nhất, chưa cho 100.000 
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thu hoạch măng, mật độ 500 khóm/ha 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

2. Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư theo phương án đã được duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã 

phê duyệt và không áp dụng theo quy định của Quyết định này. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

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

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-ban-hanh-don-gia-boi-thuong-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-hoa-binh-68c50.html
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-ban-hanh-don-gia-boi-thuong-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-hoa-binh-68c50.html
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PHỤ LỤC SỐ I 

THUYẾT MINH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 

KIẾN TRÚC; THUYẾT MINH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY 

TRỒNG, VẬT NUÔI 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2022/QĐ-UBND ngày  18  tháng 02 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

 

I. THUYẾT MINH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ VÀ CÔNG 

TRÌNH KIẾN TRÚC 

1. Cơ sở tính toán đơn giá bồi thường 

a) Giá bồi thường tại Phụ lục số II, Phụ lục số III được tính trên cơ sở 1 

đơn vị khối lượng công việc. 

b) Đơn giá được tính trên cơ sở giá vật liệu (đã có VAT), nhân công, 

máy thi công tại thời điểm lập đơn giá. 

2. Phương pháp áp dụng đơn giá để tính giá bồi thường 

a) Kết cấu công trình phù hợp với đơn giá công trình kiến trúc nào thì áp 

dụng đơn giá công trình kiến trúc đó để tính giá bồi thường (Phụ lục số II). 

b) Đối với công trình kiến trúc có kết cấu và hoàn thiện khác với Phụ lục 

số II thì những công việc đó được đối trừ khối lượng và đơn giá tại Phụ lục 

số III. 

c) Đối với những công việc đơn lẻ thì áp dụng Phụ lục số III để tính 

giá trị bồi thường cho từng công việc đó. 

d) Đối với những công việc chỉ đền bù vật liệu thì sử dụng giá vật liệu 

theo thông báo giá của Sở Xây dựng tại thời điểm thực hiện bồi thường. 

đ) Đối với các công trình phụ trợ như: Tường rào, bể nước, cổng, nhà 

bếp, sân, v.v... khi áp dụng giá đền bù sẽ được tách ra theo đơn vị khối lượng 

phù hợp với đơn giá tại Phụ lục số III để tính giá trị bồi thường. 
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e) Các nhà gỗ kết hợp với xây, thì tính tách khối lượng phần xây theo 

đơn vị m³, trát theo m², phần cột, kèo gỗ tính theo m³, mái ngói, phibrô 

ximăng, tôn tính theo m² để áp dụng đơn giá phụ lục số III. 

g) Phần ao cá đơn vị tính theo m³ nước (thể tích ao). 

h) Đối với những phần việc khi thực hiện công tác bồi thường mà không 

có trong Phụ lục số II và Phụ lục số III thì được chiết tính đơn giá tại thời điểm 

hiện hành. 

i) Đối với các công trình không có khả năng áp dụng các quy định nêu 

trên (có các kết cấu không phổ thông, không thông dụng), để xác định đơn giá 

bồi thường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức làm nhiệm vụ 

giải phóng mặt bằng và các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ báo cáo nêu trên, Sở Xây 

dựng tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định đơn giá bồi thường cho từng dự án cụ thể. 

II. THUYẾT MINH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, 

VẬT NUÔI 

1. Nguyên tắc xác định đường kính thân cây; đo, đếm theo đơn vị 

tính m2, m, khóm, cây 

a) Cây phân cành thấp nhất ở độ cao > 1,3 m: đo đường kính thân tại độ 

cao 1,3 m cách mặt đất. 

b) Cây phân cành thấp nhất ở độ cao ≤ 1,3 m: đo đường kính thân dưới 

điểm phân cành 0,3 m. 

c) M2: Đo diện tích đất thực tế theo hai chiều dài và rộng, sau đó tính 

theo công thức: Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng. 

d) M: Đối với các loại cây trồng làm hàng rào; mía trồng theo rãnh; chè 

trồng theo luống, cây song mây... đo theo chiều dài rãnh, luống... Sau đó lấy số đo 

thực tế. 
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đ) Khóm: “Là tập hợp các cây mọc liền nhau”, khóm tre, khóm hoa... 

Tiến hành đếm số khóm thực tế. 

e) Cây: Là các cây tách rời không mọc liền thành khóm, thì đếm số cây thực 

tế.  

g) Đối với cây tre, cây nứa, chuối: đếm số cây hữu hiệu trên khóm 

(không áp dụng đối với măng). 

2. Xác định diện tích tán cây (m2 tán lá ) 

a) Diện tích tán cây = 3,14 x Bán kính tán cây x Bán kính tán cây 

(S=π*r2 . Trong đó: S là diện tích tán cây, đơn vị tính là mét vuông (m2); Hệ số 

π =3,14;  r là bán kính tán cây). 

b) Bán kính tán cây được xác định bằng 1/2 đường kính tán trung bình 

của cây: r = D tán (tb)/2. Trong đó đường kính tán cây là đường kính hình 

chiếu tán theo phương thẳng đứng, được đo theo hai chiều Đông Tây, Nam 

Bắc. 

D tán (tb) = [D (Đông Tây) + D (Nam bắc)]/2, trong đó: 

- D tán (tb): đường kính tán của cây. 

- D (Đông Tây): Đường kính tán đo theo hướng Đông Tây. 

- D (Nam Bắc): Đường kính tán đo theo hướng Nam Bắc. 

3. Xác định cây trồng chính, cây trồng xen 

Cây trồng chính là cây trồng được xác định sẽ cho thu nhập lớn nhất 

hoặc cây trồng có thời gian cho thu hoạch kéo dài nhất trên diện tích đất canh 

tác đó. Trong trường hợp trên cùng diện tích đất có 01 cây trồng chính và 02 

cây trồng xen thì cây trồng xen nào trồng trước được xác định là cây trồng xen 

thứ nhất; trường hợp cả hai loại cây trồng xen được trồng cùng thời điểm thì 

cây nào có giá trị kinh tế hơn được xác định là cây trồng xen thứ nhất. 
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4. Nguyên tắc bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất 

được tính toán, xác định cho từng trường hợp cụ thể 

a) Đối với những trường hợp kiểm đếm trên diện tích trồng cây ăn quả 

hay cây công nghiệp lâu năm, trồng thuần loài hoặc trồng xen với những cây 

lâu năm khác mà bộ tán lá đã đan xen, giao nhau - các cây tại mục III, IV Phụ 

lục số IV Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh và cây lâm nghiệp cho thu hoạch quả. 

- Tổng diện tích tán của một loài cây nằm trên thửa đất cộng lại không 

vượt quá diện tích đất trồng áp dụng đối với diện tích đất trồng nhỏ hơn diện 

tích thu hồi đất. 

- Đối với diện tích đất trồng bằng diện tích thu hồi đất thì tổng diện tích 

tán của một loài cây nằm trên thửa đất cộng lại không vượt quá diện tích đất 

thu hồi. 

- Trường hợp diện tích đất thu hồi không hết phần đất trồng, có phần tán 

lá vượt quá ranh giới thửa đất thu hồi được tính cả diện tích phần tán lá vượt 

quá ranh giới thửa đất thu hồi theo thực tế. 

- Đối với các vườn cây bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ kinh doanh 

(có bộ tán đan xen, tổng diện tích tán lớn hơn nhiều so với diện tích đất trồng), 

hoặc các vườn cây có nhiều loài cây có các tầng tán phân biệt rõ rệt có tổng 

diện tích tán lớn hơn nhiều so với diện tích đất trồng. Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, thành phố tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu 

trách nhiệm tính toán xây dựng đơn giá bồi thường hỗ trợ tài sản báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm 

định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đơn giá bồi thường cho từng dự án 

cụ thể.  

b) Đối với cây trồng xen ở dưới tán cây trồng chính đã khép tán (cây ăn 

quả, cây công nghiệp lâu năm, cây lâm nghiệp…), chỉ áp dụng với nhóm cây 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-47-2019-qd-ubnd-ban-hanh-don-gia-boi-thuong-tai-san-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-hoa-binh-68c50.html
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ưa ánh sáng tán xạ (cây thân thảo, thân leo, …). Số lượng m2 bồi thường bằng 

100% theo quy định.  

c)  Đối với các cây ăn quả, cây lâm nghiệp... (không phải cây ưa ánh 

sáng tán xạ) trồng dưới diện tích cây ăn quả (đã khép tán) áp dụng đơn giá di 

dời hoặc bồi thường theo đơn giá di dời. 

d) Đối với diện tích rừng trồng phân tán hoặc trồng cây lâm nghiệp (diện 

tích nhỏ hơn 0,3 ha) nếu mật độ cây lâm nghiệp vượt quá 2000 cây (mật độ 

rừng trồng tập trung theo định mức kinh tế kỹ thuật phổ biến tại địa phương) 

thì bồi thường như rừng trồng tập trung, đơn vị tính là ha, theo đơn giá tại 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Hòa 

Bình. 

đ) Đối với diện tích đồi, vườn có toàn bộ các loài cây trồng trên diện 

tích này đã qua thời kỳ kiến thiết cơ bản (đã trồng lâu năm chưa khép tán, 

đang trong thời gian cho thu hoạch sản phẩm) thì được tính bồi thường thiệt 

hại cho toàn bộ số lượng cây hiện có trên diện tích đất bị thu hồi. 

e) Đối với diện tích đồi, vườn trồng các loại cây đã qua thời kỳ kiến thiết 

cơ bản có trồng xen lẫn các cây trong thời kỳ kiến thiết cơ bản (cây mới 

trồng) thì được xác định ưu tiên tính bồi thường thiệt hại cho toàn bộ số lượng 

cây trồng đã qua thời kỳ kiến thiết cơ bản và trên cơ sở mật độ của các cây 

trồng đã qua thời kỳ kiến thiết cơ bản xác định diện tích chiếm đất (diện tích 

tán lá theo hình chiếu tán) của cây này; trường hợp diện tích chiếm đất của cây 

trồng đã qua thời kỳ kiến thiết cơ bản đủ và vượt so với diện tích đất thu hồi, 

các cây trồng đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản sẽ được bồi thường theo đơn 

giá di dời; trường hợp diện tích chiếm đất (diện tích tán lá theo hình chiếu tán) 

của cây trồng đã qua thời kỳ kiến thiết cơ bản nhỏ hơn so với diện tích đất bị 

thu hồi thì trên cơ sở mật độ để tính cho loài cây đang trong thời kỳ kiến thiết 

cơ bản có giá trị cao nhất, nếu còn diện tích thì tính cho các loài cây có giá trị 

thấp hơn tiếp theo cho đến hết diện tích đất bị thu hồi (diện tích được xác định 
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theo số liệu đo đạc địa chính); đối với các loại cây vượt quá mật độ bồi thường 

bằng đơn giá di dời. 

5. Phương pháp xác định giá trị bồi thường và áp dụng đối với các 

loại cây trồng chưa có trong danh mục 

a) Mức bồi thường đối với cây hàng năm được tính bằng giá trị sản 

lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo 

năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng tại địa 

phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất. 

b) Mức bồi thường đối với cây lâu năm, được tính bằng giá trị hiện có 

của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao 

gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị hiện có của vườn cây để tính bồi thường 

được xác định như sau: 

- Đối với cây lâu năm mới trồng hoặc đang ở thời kỳ kiến thiết cơ bản 

(cây chưa cho thu hoạch), thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí 

trồng (đào hố, trồng cây...) và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất (tối 

đa theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành tại địa phương). 

- Đối với cây lâu năm thu hoạch một lần (nhóm cây lâm nghiệp) đang ở 

thời kỳ kinh doanh (đã cho thu hoạch) thì không được bồi thường, chỉ hỗ trợ 

công khai thác. 

- Đối với cây lâu năm thu hoạch nhiều lần (nhóm cây ăn quả, nhóm cây 

công nghiệp lâu năm) đang ở thời kỳ kinh doanh, thì giá trị hiện có của vườn 

cây được tính bồi thường là giá trị sản lượng của cây trồng (trung bình 03 năm 

gần nhất) cộng (+) chi phí thời kỳ kiến thiết cơ bản (03 năm đầu - tối đa theo 

định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành tại địa phương). 

c) Đối với các cây không có trong Phụ lục số VI ban hành kèm theo 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh: Căn cứ tính chất tương đồng của từng nhóm gỗ để áp dụng, đối 
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với cây không có trong bảng phân loại tạm thời các loại gỗ (Quyết định số 

2198-CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 của Bộ Lâm nghiệp ban hành phân loại 

tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước; Quyết định số 334-

CNR ngày 10 tháng 5 năm 1988 của Bộ Lâm nghiệp điều chỉnh việc xếp hạng 

một số loại gỗ sử dụng trong bảng phân loại 8 nhóm) hoặc xác định bồi thường 

theo mức giá hiện có (áp dụng phương pháp b mục này). 

d) Đối với các loại cây trồng chưa có trong Quyết định số 47/2019/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

23 tháng 10 năm 2020 và Quyết định này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

thành phố, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu 

trách nhiệm tính toán xây dựng đơn giá bồi thường tài sản báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đơn giá bồi thường cho từng dự án cụ 

thể.  

Xác định giá trị theo 01 trong các phương pháp sau: 

- Xác định giá trị loại cây cối, hoa màu có giá trị tương đương để áp 

dụng đơn giá bồi thường. 

- Xác định theo phương pháp a, b, c mục này. 

- Trường hợp cây lâm nghiệp cho thu hoạch quả tại thời điểm kiểm kê 

và loại cây trồng chưa có trong quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành 

phố xác định theo phương pháp tại Phần II Phụ lục này (nhóm cây ăn quả) - 

nếu bồi thường theo đơn giá cây ăn quả - thì không bồi thường theo đơn giá 

cây lấy gỗ đã quy định tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình./. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 09/2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 28  tháng  02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với Hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, 

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật 

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 95/TTr-SNN ngày 11 tháng 02 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
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Quyết định này quy định tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên 

tai đối với Hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu 

của mình, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở 

hữu của mình. 

2. Các cơ quan, tổ chức, các cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, 

chống thiên tai. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Công trình của hộ gia đình, cá nhân là tài sản, vật kiến trúc khác không 

thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3, Luật Nhà ở được xây dựng trên 

khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân. 

Điều 4. Nguyên tắc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu 

của hộ gia đình, cá nhân bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai 

1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai được quy 

định tại Điều 4, Luật Phòng, chống thiên tai. 

2. Trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng công trình không làm 

gia tăng rủi ro thiên tai. 

3. Phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả sự cố công trình theo phương 

châm 4 tại chỗ của mỗi hộ gia đình, cá nhân “chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại 

chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ”. 

4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thiên tai phù hợp để giảm thiểu 

rủi ro thiên tai. 

5. Bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn công trình và khu vực lân 

cận do tác động của việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình. 
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Điều 5. Các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với 

sử dụng công trình, nhà ở đối với công trình, nhà ở trong giai đoạn chuẩn 

bị xây dựng 

1. Các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét (khu vực 

lòng, ven sông, suối; khu vực có địa hình, địa chất không an toàn đã được cơ 

quan có thẩm quyền xác định, khuyến cáo): Không được xây dựng công trình, 

nhà ở tại khu vực trên. 

2. Các khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt: Công trình, nhà ở phải 

được thiết kế xây dựng theo tiêu chí nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, có thể chịu 

được các lực nhất định do dòng chảy hoặc áp lực nước gây ra. Bảo đảm sàn 

nhà sử dụng cao hơn mức ngập lụt cao nhất (theo quan trắc hoặc theo dõi trong 

vòng từ 5 năm trở lên) tại vị trí xây dựng.  

Điều 6. Các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với  

công trình, nhà ở đang thi công xây dựng 

1. Công trình, nhà ở đang thi công xây dựng phải lập và thực hiện 

phương án bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình 

lân cận, đặc biệt công tác bảo đảm an toàn đối với cần trục tháp, máy vận 

thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão. 

2. Đối với công trình, nhà ở phải đảm bảo các thành phần khi thi công 

xây dựng chống được tác động của thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, 

lốc, sét, lũ, ngập lụt, sạt lở đất: Các thành phần có thể sử dụng tùy theo điều 

kiện từng hộ gia đình như: Móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, 

tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng 

bê tông cốt thép/gỗ bền chắc; mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có 

chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão; khuyến khích sự sáng tạo 

trong xây dựng công trình, nhà ở thuận tự nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, phù hợp với các nguyên vật liệu của địa phương đã được 

xây dựng đảm bảo an toàn. 
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Điều 7. Các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với  

công trình, nhà ở hiện có 

1. Thường xuyên quan trắc, quan sát biến dạng của công trình, nhà ở; 

kiểm tra hệ thống điện và đánh giá chất lượng công trình, bộ phận công trình, 

nhà ở; có biện pháp gia cố, giằng chống đồng thời cắt, tỉa cây xanh để bảo đảm 

an toàn khi xảy ra các loại hình thiên tai như bão, lốc, sét… đặc biệt là nhà ở, 

công trình sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình 

gắn pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao. 

2. Định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh 

khu vực nhà ở, công trình. Trước mùa mưa lũ phải kiểm tra, rà soát và có biện 

pháp khắc phục sự cố kịp thời. 

3. Có phương án sơ tán người, tài sản khi xảy ra thiên tai; chuẩn bị nhân 

lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động 

phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, hướng dẫn của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

4. Lắp đặt hệ thống chống sét cho công trình, nhà ở: Đối với công trình 

đã lắp đặt cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo kết cấu; đối với công trình 

chưa thực hiện lắp đặt cần tiến hành lắp đặt phù hợp với công trình, nhà ở. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Quyết định này. Đồng thời khi cấp phép xây dựng công trình, nhà ở cho các hộ 

gia đình, cá nhân phải đưa các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai 

trong việc sử dụng công trình, nhà ở; hướng dẫn một số giải pháp về kỹ thuật 

xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do gió, bão cho nhà ở và công trình, 

phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão theo hướng dẫn của Viện Khoa học công 

nghệ xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. 



42                               CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Xây dựng 

và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết 

định này; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân liên quan 

về phòng chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở; tổng hợp, thống 

kê, đánh giá thiệt hại công trình, nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân do 

thiên tai gây ra. 

3. Các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao căn cứ các tiêu chí 

tại Quyết định này triển khai thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

các tổ chức, cá nhân liên quan về phòng chống thiên tai trong việc sử dụng 

công trình, nhà ở. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

a) Tổ chức thực hiện nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai 

trong việc sử dụng công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

b) Thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống 

thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở. 

c) Phân công, phân cấp trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên 

ngành và chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về bảo đảm yêu 

cầu phòng chống thiên tai đối với công trình, nhà ở do địa phương quản lý. 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung bảo đảm yêu 

cầu phòng chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở. 

đ) Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông 

thôn thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền 

vững. 

e) Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; tổng hợp, 

thống kê, đánh giá thiệt hại công trình, nhà ở thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân 

do thiên tai gây ra. 
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f) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm bảo đảm yêu cầu phòng chống 

thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở. 

5. Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

a) Có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quyết định này. 

b) Chủ động xây dựng, nâng cấp, bảo vệ công trình, nhà ở thuộc quyền 

sở hữu của mình bảo đảm an toàn theo Quyết định này; chủ động di dời đến 

nơi an toàn trước khi xảy ra thiên tai; không xây dựng nhà ở hoặc cư trú tại 

khu vực có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. 

c) Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo khả năng để phòng, chống 

ứng phó, khắc phục thiên tai, đặc biệt là các thiên tai có thể xảy ra cho hộ gia 

đình, cá nhân. 

d) Thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên 

tai tại địa phương; chấp hành sự hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan, 

người có thẩm quyền về sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào 

khu vực nguy hiểm. 

đ) Khi phát hiện các hoạt động, hành vi có thể ảnh hưởng đến an toàn 

công trình, nhà ở và yêu cầu về phòng, chống thiên tai các hộ gia đình, cá nhân 

phải kịp thời thông tin, báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để 

ngăn chặn, xử lý, khắc phục. Trường hợp vượt quá thẩm quyền của chính 

quyền địa phương thì báo cáo cấp trên trực tiếp để được hỗ trợ. 

e) Chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm của các hộ gia đình, cá 

nhân được quy định tại Quyết định này.  

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2022.  

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát 

sinh các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tổng hợp, kiến nghị về Sở Nông 



44                               CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị, tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   10/2022/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày   08  tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số Quy định ban hành kèm theo các Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thuộc lĩnh vực đất đai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai;  

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 
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định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

638/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2021 và Công văn số 586/STNMT-

QLĐĐ ngày 25 tháng 02 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại 

chỗ, suất tái định cư tối thiểu, ban hành kèm theo Quyết định số 

26/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của Quy định như sau: 

“Điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa 

đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối 

thiểu”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:  

“1. Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với đất ở của mỗi hộ gia đình, cá nhân.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề của Chương II như sau: 

“Chương II 

ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT VÀ DIỆN TÍCH 

TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất  

1. Điều kiện tách thửa đất 
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a) Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa 

đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013; 

b) Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phù 

hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thửa đất mới hình thành sau khi tách thửa (sau khi trừ diện tích thuộc 

hành lang an toàn giao thông đường bộ) không nhỏ hơn diện tích, kích thước 

tối thiểu tại Điều 4 của Quy định này. 

2. Điều kiện hợp thửa đất 

a) Các thửa đất khi hợp thửa phải liền kề nhau, cùng mục đích sử dụng đất; 

b) Trường hợp hai thửa đất đã có Giấy chứng nhận nhưng chưa đảm bảo 

kích thước, diện tích theo quy định tại Điều 4 của Quy định này thì được thực 

hiện hợp thửa; 

3. Quy định này không áp dụng cho các trường hợp sau: 

a) Các trường hợp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân lô 

xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Các trường hợp khác không nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa  

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện 

tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây: 

1. Đối với đất ở tại đô thị tại các phường của thành phố Hòa Bình và các 

thị trấn của các huyện: diện tích ≥ 36,0 m², chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với 

đường giao thông ≥ 3,0 m, chiều sâu thửa đất ≥ 3,0 m. 
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2. Đối với đất ở tại các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố 

Hòa Bình, diện tích ≥ 50,0 m², chiều rộng mặt tiền tiếp giáp với đường giao 

thông ≥ 4,0 m, chiều sâu thửa đất ≥ 4,0 m. 

3. Trường hợp thửa đất mới tách là thửa đất đa mục đích thì phần diện 

tích đất ở phải đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Trường hợp đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không 

được công nhận là đất ở thì diện tích tách thửa để chuyển mục đích sử dụng 

sang đất ở tối thiểu thực hiện theo quy định tại Điều 4.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau: 

“1. Trường hợp các thửa đất sau khi thu hồi, diện tích còn lại không đáp 

ứng các yêu cầu tại Điều 4 Quy định này được Nhà nước thu hồi đất. Chi phí 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất được tính trong kinh phí bồi 

thường của dự án đang triển khai thực hiện. 

Quỹ đất sau thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất thu hồi để quản lý thực hiện giao đất, cho thuê đất theo 

quy định tại Điều 14a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ 

sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ).”. 

8. Bổ sung khoản 3a Điều 11 như sau: 

“3a. Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở hoặc bằng tiền 

a) Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở thì 

diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách 

thửa tại Điều 4 Quy định này; 

b) Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản 

tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư 

tối thiểu bằng đất ở.”. 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quy định hạn mức 

giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức giao 

đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

như sau: 

“2. Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất có từ năm (05) nhân khẩu trở 

lên (số nhân khẩu chỉ tính trong hộ gia đình có cùng một sổ hộ khẩu) thì từ 

nhân khẩu thứ 5 trở lên, mỗi nhân khẩu được cộng thêm diện tích bằng không 

phẩy hai (0,2) lần hạn mức diện tích công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu 

tại khoản 1, Điều này. 

3. Trường hợp diện tích thửa đất ở có vườn, ao hộ gia đình đang sử dụng 

thực tế nhỏ hơn hạn mức diện tích công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì diện tích đất ở được công nhận là toàn 

bộ diện tích thực tế đang sử dụng; trường hợp diện tích thửa đất ở có vườn, ao 

hộ gia đình đang sử dụng thực tế lớn hơn hạn mức diện tích công nhận đất ở 

theo số lượng nhân khẩu quy định tại khoản 1 và 2 Điều này thì diện tích đất ở 

được công nhận bằng mức diện tích công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, diện tích còn lại được xác định sử 

dụng vào mục đích hiện trạng đang sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 

Luật Đất đai năm 2013.”. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung 

cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 năm 01 năm 2017 của 

Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về: 
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1. Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu 

được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

2. Đối với các thửa đất có mục đích sử dụng ghi trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất. Cụ thể: 

a) Đất nông nghiệp; 

b) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

3. Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp không nêu tại 

khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật 

khác có liên quan. 

4. Phương thức góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp thuộc diện thu hồi đất để thực 

hiện dự án theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai năm 

2013. 

5. Thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa 

đất vào sử dụng đối với các trường hợp quy định tại mục 7, mục 8, khoản 36, 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 51 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất, diện tích 

thửa đất tối thiểu được phép tách thửa 

1. Điều kiện tách thửa đất  

a) Thửa đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai và còn thời hạn sử dụng đất; 
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b) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải 

đảm bảo yêu cầu về diện tích theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Điều kiện hợp thửa đất 

a) Các thửa đất khi hợp thửa phải liền kề nhau, cùng mục đích sử dụng 

đất, còn thời hạn sử dụng đất; 

b) Trường hợp hai thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nhưng chưa đảm bảo kích thước, diện tích theo quy định tại khoản 3 Điều này 

thì được thực hiện hợp thửa; 

c) Trường hợp thửa đất đa mục đích hợp với thửa đất khác thì phải có 

một trong các mục đích sử dụng đất của thửa đa mục đích; 

d) Các trường hợp khác không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

3. Diện tích thửa đất tối thiểu được phép tách thửa 

Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện 

tích tối thiểu theo từng trường hợp sau đây: 

a) Đối với các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp 

Đất sản xuất nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp 

khác, diện tích sau khi tách thửa là 100,0 (một trăm) mét vuông. 

Đất lâm nghiệp: 3.000,0 (ba nghìn) mét vuông. 

b) Đối với các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

Đất thương mại, dịch vụ: Tại các phường, thị trấn không nhỏ hơn 100,0 

(một trăm) mét vuông và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao 

thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 04 m (bốn 

mét); tại các xã không nhỏ hơn 200,0 (hai trăm) mét vuông và đảm bảo kích 

thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau 

khi tách không nhỏ hơn 06 m (sáu mét). 
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Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tại các phường, thị trấn không nhỏ 

hơn 500,0 (năm trăm) mét vuông và đảm bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp 

đường giao thông và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 08 

m (tám mét); tại các xã không nhỏ hơn 1.000,0 (một nghìn) mét vuông và đảm 

bảo kích thước chiều rộng tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu của các 

thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 10 m (mười mét). 

c) Các trường hợp còn lại, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa 

thực hiện theo quy định tại biểm b khoản 3 Điều 3 của Quy định này, trừ trường 

hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.”. 

3. Bổ sung Điều 5a như sau: 

 “Điều 5a. Việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất 

nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công 

khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa 

phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người 

sử dụng đất liền kề thuê trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

1. Định kỳ 06 tháng một lần, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do 

Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn theo quy định tại khoản 11 Điều 1 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Trong đó 

tiêu chí về diện tích, hình dạng phải đảm bảo không đủ tiêu chuẩn điều kiện 

tách thửa theo quy định tại Điều 3 Quy định này. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp các thửa đất nhỏ hẹp, căn cứ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch 

xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mục đích sử dụng đất hiện trạng và 
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mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của các thửa đất liền kề, tình hình thực tế 

của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất phương án sử dụng đối với 

từng thửa đất cụ thể để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề (thửa đất nhỏ hẹp 

dự kiến giao đất, cho thuê đất và thửa đất liền kề phải cùng một mục đích theo 

quy hoạch để có thể hợp lại thành một thửa sau khi giao, thuê, chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định tại tiết a điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư số 

25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về bản đồ địa chính). Phương án sử dụng các thửa đất 

nhỏ hẹp phải thể hiện các nội dung: số tờ bản đồ; số thửa; diện tích; loại đất 

hiện trạng; người sử dụng đất liền kề; dự kiến mục đích sử dụng đất mới; hình 

thức giao đất, cho thuê đất; giá đất (tạm tính). 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công bố công khai danh mục, 

phương án sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp tại địa điểm sinh hoạt khu dân cư nơi 

có đất và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến người dân trong thời 

gian ít nhất 15 ngày (có biên bản niêm yết và kết thúc công khai); gửi văn bản 

xin ý kiến của người sử dụng đất liền kề. Kết thúc thời gian công bố công khai, 

căn cứ ý kiến của người dân, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, hoàn thiện 

phương án sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng hoặc giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề; trả lời 

bằng văn bản các ý kiến của người dân niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã, nơi có đất, địa chỉ người sử dụng đất liền kề về các kiến nghị 

liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất của các thửa đất liền kề (nếu có); báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 01 tháng 5 và trước ngày 01 tháng 

10 hàng năm để xem xét, tổng hợp vào danh mục dự án trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua (trường hợp phải thu hồi; chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) và kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép 
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chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.  

3. Sau khi kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức việc giao đất, cho thuê đất 

theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Trước khi giao đất, cho thuê đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông 

báo cho các hộ liền kề biết kế hoạch, chủ trương và hình thức giao đất, cho 

thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp.”. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Hồ sơ tách thửa (hoặc hợp thửa) đã nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trước ngày Quyết 

định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

44/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định diện tích 

tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại 

chỗ, suất tái định cư tối thiểu và các quy định khác có liên quan. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

2. Quyết định này bãi bỏ: 

a) Điều 5; điểm a khoản 5 Điều 6; Điều 7, Điều 8; khoản 1, khoản 2 

Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định 

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái 

định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu; 

b) Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-
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UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định 

hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức 

giao đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 

c) Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2018/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban 

hành Quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ; 

d) Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt 

động trong thực hiện dự án sử dụng, khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên 

đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

đ) Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định hỗ trợ thủ tục hành chính cho 

các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức hiến trả đất để xây dựng công trình phúc lợi 

công cộng xã hội. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:    46/QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hòa Bình, ngày  26  tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 72/TTr-SNN ngày 25/01/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Hòa Bình (viết tắt Ban Chỉ huy), như sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ huy 

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ huy 

- Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng 

ban Thường trực; 

- Ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; 

- Ông Nguyễn Quốc Toản, Đại tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh - Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn; 

- Ông Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh. 

3. Các Ủy viên Ban Chỉ huy 

- Ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm Ủy viên thường trực công tác phòng, chống thiên tai; 

- Ông Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

làm Ủy viên thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn; 

- Ông Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh; 

- Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 
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- Ông Nguyễn Trần Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Trần Hải Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; 

- Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế; 

- Bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ông Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng biên tập báo Hòa Bình; 

- Ông Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Ông Đặng Anh Tuyến, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Viễn thông Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; 

- Ông Nguyễn Trọng Vũ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hòa Bình; 

- Ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình;  

- Ông Lê Minh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 

- Ông Trần Quốc Toản, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh Văn 

phòng Ban Chỉ huy; 

- Bà Hoàng Lan Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Phó Chánh 

Văn phòng Ban Chỉ huy. 

4. Mời các ông, bà tham gia làm Ủy viên Ban Chỉ huy 

- Ông Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ông Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 
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- Bà Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ông Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình; 

- Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Ông Đặng Thư Điệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì 

đường thủy nội địa số 9. 

Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, 

chống thiên tai của Ban Chỉ huy (Đ/c: Tổ 8, Phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình 

- Điện thoại: 02183.852.003). 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của 

Ban Chỉ huy (Đ/c: tổ 6, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, điện thoại: 

02183.852.392). 

- Văn phòng Ban Chỉ huy đặt trụ sở tại Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (Đ/c: số 439 đường Hòa Bình, 

phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, điện thoại: 02183.852.309). 

Điều 3. Nhiệm vụ Ban Chỉ huy 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng 

chống thiên tai theo quy định tại Khoản 1, Điều 43, Luật Phòng chống thiên 

tai: 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyên và triển khai thực hiện pháp luật về 

phòng, chống thiên tai; 

 b) Xây dựng; phê duyệt và tổ chức thực hiện, kế hoạch phòng, chống 

thiên tai thuộc phạm vi quản lý; 

 c) Tổ chức thực hiện việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
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 d) Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông 

thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc diểm 

thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững; 

 đ) Xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, tổ 

chức việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm 

và tổ chức diễn tập theo phương án được duyệt; 

 e) Kiểm tra đôn đốc việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, hóa chất xử 

lý nước, thuốc chữa bệnh, phòng dịch, phương tiện, vật tư và trang thiết bị theo 

phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra; 

 g) Xây dựng tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý; 

 h) Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai; Tổng hợp 

thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; 

 i) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất khi thiên tai xảy 

ra để giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất; 

 k) Tổ chức quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà 

nước, tổ chức và cộng đồng để ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và khắc 

phục hậu quả thiên tai theo quy định của Pháp luật; 

 l) Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 

luật về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương 

án ứng phó thiên tai. 

3. Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong 

phạm vi địa phương. 

4. Kiểm tra, đôn đốc, các Sở, Cơ quan tại địa phương thực hiện nhiệm 

vụ phòng chống thiên tai. 



CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022                        61 

 

 

 

5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo 

cáo việc thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công 

tác khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai. 

6. Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định. 

7. Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng 

tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

8. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

phòng, chống thiên tai. 

9. Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước 

nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai. 

10. Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ 

cho Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng 

chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, 

chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai. 

 Khi các đơn vị có sự thay đổi nhân sự làm thay đổi thành viên Ban Chỉ 

huy cần có văn bản cung cấp thông tin thay đổi tên, chức danh thành viên gửi 

Văn phòng Ban Chỉ huy để kiện toàn Ban Chỉ huy theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 493/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

       CHỦ TỊCH 
 

 

  

          Bùi Văn Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:     70/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày    13   tháng 01 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Du lịch, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––– 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ 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 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành 

chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ 

trình số 10/TTr-SVHTTDL ngày 12/01/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung (01 thủ tục) trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định 

này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”;  Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh 

(địa chỉ:  http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (địa chỉ: http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/) 

Điều 2. Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày 

ký. 

 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan 

liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết của cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian 

trước ngày 20/01/2022. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này 

trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan 

và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp 

xã niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện 

tử, trụ sở đơn vị; hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn/
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chính theo quy định. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH  

THUỘC QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số:   70/QĐ-UBND ngày   13   tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

 

* THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG CẤP TỈNH (Sửa đổi, bổ sung 01 TTHC lĩnh vực Du lịch, công bố 

tại Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục/Mã TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí 

Thực hiện qua dịch vụ công ích 

Tiếp nhận 
Trả kết 

quả 

* LĨNH VỰC DU LỊCH      

1 

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-

19 
1.010087.000.00.00.H28 

 

04 ngày làm việc Trung tâm phục vụ 

Hành chính công tỉnh 

Không x 

 

x 
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PHẦN I. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số:   70/QĐ-UBND ngày   13   tháng 01 năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––– 

 

 1. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19. 

* Trình tự thực hiện: 

 1.Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp 

nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng  01 năm 2022. 

 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê        duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp   

không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội 

địa. 

+ Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
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định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

(1)Bản sao một trong các giấy tờ sau đây*: 

a) Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời 

gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ. 

b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. 

+ Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh 

phí hỗ trợ. Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng đối với hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế/nội địa bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

* Phí, lệ phí: không. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế/ nội địa: 

1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa theo quy định của Luật Du 

lịch còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ. 

2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành 

hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. 

3. Hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa chưa được hưởng chính sách hỗ 

trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa 

phương năm 2021. 

- Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 

 (1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo quy định của Luật Du lịch 

còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ. 

 (2) Có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.  

 (3) Hướng dẫn viên du lịch tại điểm chưa được hưởng chính sách hỗ trợ 

quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương 

năm 2021. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. 

- Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
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khăn do đại dịch COVID-19. 

- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19.  

* Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dành cho hướng dẫn viên du lịch) 

Kính gửi: (1)   

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……... 

2. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: ……………………………. 

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: …………… 

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: …………………………….. 

4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Số ………………………. Giá trị đến (2): 

………… 

Là hướng dẫn viên du lịch tại 

(3):..................................................................................... 

5. Mã số thuế cá nhân (nếu có): 

……………………………………………………. 

6. Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ: 

………………………………………………………………… 

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY 

Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày …./ 

…/2021 đến ngày …./…/2021. 

Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số 

23/2021/QĐ- TTg ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19, tôi đề nghị xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng:................. ) 

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) 

□ Trực tiếp 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, 

ĐIỂM DU LỊCH 

(nếu có) (4) 

....ngày …. tháng ..... năm 2021 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 

(1): Sở Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Sở Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch (2): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ. 

(3) : Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại 

điểm). 

(4) : Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng 

đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm). 

  



72                            CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số:    77/QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày   14   tháng 01 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND  

ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về bổ sung một số nội dung tại Quyết định 

số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban 

hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 552/TTr-STC 

ngày 09 tháng 12 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đính chính năm ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về bổ sung một 

số nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình, như sau: 

- Năm ban hành đã ghi: Năm 2021; 

- Nay đính chính lại năm ban hành là: Năm 2022. 



                                  CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022                      73 

 

 

 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                              

 

Quách Tất Liêm 
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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số :    97/QĐ-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày    17   tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT 

ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số            

04/TTr-STTTT ngày 14/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung (02 thủ tục) lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình. 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND 

tỉnh tại địa chỉ: (http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở 

Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: http://sothongtin.hoabinh.gov.vn/ 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 22/01/2022. 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể 

của từng thủ tục hành chính tại Quyết định này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy 

định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 

30/6/2022, thay thế Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sothongtin.hoabinh.gov.vn/
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 Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

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

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

* Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung  

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí (nếu có) 

VBQPPL quy 

định nội dung 

sửa đổi, bổ sung 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh 

(1.003868) 

15 

ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

* Kể từ ngày 01/1 

đến hết ngày 

30/6/2022: 

+ Tài liệu in trên 

giấy: 7.500 

đồng/trang quy 

chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng đọc: 

3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử 

dưới dạng nghe, 

nhìn: 13.500 

đồng/phút. 

 

- Thông tư số 

120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu 

một số khoản phí , 

lệ phí nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho 

đối tượng chịu ảnh 

hưởng dịch 

COVID-19. 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 
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 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch 

COVID-19. 

2 

Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh 

(1.003725) 

15 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

* Kể từ ngày 01/01 

đến hết ngày 

30/6/2022: 25.000 

đồng/hồ sơ  

- Thông tư số 

120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 

của Bộ Tài chính 

quy định mức thu 

một số khoản phí , 

lệ phí nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho 

đối tượng chịu ảnh 

hưởng dịch 

COVID-19. 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ 

phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp 

giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất 

bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 

tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
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xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP 

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch 

COVID-19. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––– 

 

I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh thuộc danh mục tài liệu quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP lập hồ sơ 

gửi Sở Thông tin và Truyền  thông và nộp phí thẩm định nội 

dung tài liệu để cấp giấy phép. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông 

tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu 

vào bản thảo tài liệu và lưu lại một bản; trường hợp không cấp 

giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình; 

- Nộp qua hệ thống bưu chính; 

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp 

qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng 

không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như 

bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thành phần, 

số lượng hồ sơ: 

1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh; 

- Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ 

quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và 

giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong 

thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can 

thiệp, sửa đổi; Trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản 

dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số 

của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; 

- Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số 

Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của 

cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản. 

- Ý kiến xác nhận bằng văn bản: 
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+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an 

nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc 

cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền. 

 

+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài 

liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến 

của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết: 
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính: 

 

- Tổ chức tại địa phương; 

- Doanh nghiệp tại địa phương. 

Cơ quan thực hiện 

thủ tục hành 

chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình. 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính: 

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Phí, lệ phí (nếu có): 

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép: 

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút. 

(Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022:  

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút. 

Theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản 

phí , lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng dịch COVID-19. 
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Tên mẫu đơn, mẫu 

tờ khai (nếu có và 

đính kèm ngay sau 

thủ tục): 

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

(Mẫu số 14, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện thủ tục 

hành chính (nếu 

có): 

Không có 

Căn cứ pháp lý của 

thủ tục hành 

chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp 

giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản 

phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản 

và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật xuất bản. 

Phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép: 

+ Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút. 

(Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 

10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022:  

+ Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu một số khoản phí , lệ phí nhằm tháo 
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gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Mẫu số 14 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU 

CÓ)… 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC  … 

 

Số:………./……(nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hòa Bình, ngày......... tháng........ năm.......... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 

 

 Kính gửi:  ............................................................... 1 

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản: .................................  

2. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp(đối với doanh nghiệp); Số quyết 

định thành lập(đối với đơn vị sự nghiệp công lập); Số giấy phép hoạt động (đối 

với cơ quan, tổ chức nước ngoài)2 

Cơ quan cấp…………………………..ngày, tháng, năm 

cấp…………………… 

3. Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: .....................................................................................................  

Số fax: .....................................................................................................  

Email: ......................................................................................................  

4. Tên tài liệu: ...................................................................................................  

5. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): .......................................  

Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ...................................................................  

6. Hình thức tài liệu: ..........................................................................................  

7. Số trang (hoặc dung lượng - byte):…………Phụ bản (nếu có): ...................  

8. Khuôn khổ (định dạng): .......  cm. Số lượng in: ...................................... bản 

9. Ngữ xuất bản: ................................................................................................  

10. Tên, địa chỉ cơ sở in: ...................................................................................  

11. Mục đích xuất bản: ......................................................................................  
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12. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: ...................................................  

13. Nội dung tóm tắt của tài liệu: ......................................................................  

…………………………………………………………………………….......

..... 

14. Kèm theo đơn này gồm :……………………………………………….3 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản, thực hiện 

việc in/đăng tải đúng nội dung tài liệu tại cơ sở in có giấy phép in xuất bản phẩm 

và tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ./. 

 
 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ 

QUẢN HOẶC CƠ QUAN NHÀ 

NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN4 

 

 
 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/ 

TỔ CHỨC 

 

 

 

                                                                        

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1Cơ quan, tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành - 

Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan, tổ chức tại địa phương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền 

thông; 
2 Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc 

phải nộp một trong các loại giấy quy định tại mục này 
3Ghi rõ trong đơn các tài liệu đính kèm quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư này.  
4 Phần này áp dụng đối với tài liệu không kinh doanh là kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề. 
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II. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

 

1. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

 

Trình tự thực 

hiện: 

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài 

gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đặt 

trụ sở hoặc nơi Sở Thông tin và Truyền thông có cửa khẩu 

mà xuất bản phẩm được nhập khẩu. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở 

Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp 

không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức 

thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Hòa Bình; 

- Nộp qua hệ thống bưu chính; 

- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp 

qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng 

không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như 

bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thành phần, 

số lượng hồ 

sơ: 

1. Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh; 

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh. 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết: 

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Đối tượng 

thực hiện thủ 

tục hành 

chính: 

Cá nhân, tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình 
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hành chính: 

Kết quả thực 

hiện thủ tục 

hành chính: 

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

 

Phí, lệ phí 

(nếu có): 

- 50.000 đồng/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 

214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính) 

* Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 25.000 

đồng/hồ sơ 

Theo quy định tại Thông tư số số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số 

khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu 

ảnh hưởng dịch COVID-19. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai 

(nếu có và 

đính kèm 

ngay sau thủ 

tục): 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh (Mẫu số 30); 

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh 

(Mẫu số 31). (Các mẫu trên ban hành tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có): 

Không có 

 

Căn cứ pháp 

lý của thủ tục 

hành chính: 

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không 

kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép 

nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng 

ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản 

và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
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pháp thi hành Luật xuất bản. 

- Thông tư số số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch 

COVID-19. 
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Mẫu số 30 

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) 

TÊN TC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

 

Số:......./........ (nếu có) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

...... , ngày........ tháng......... năm...... 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 

 

Kính gửi: ..............................................................(1) 

 

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ............................................... 

- Trụ sở (địa chỉ):...............................................Số điện thoại: ...................... 

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài,………….. 

............................................. (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy 

phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm: 

1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ....................................................................... 

2. Tổng số bản: ............................................................................................... 

3. Tổng số băng, đĩa, cassette: ........................................................................ 

4. Từ nước (xuất xứ): ...................................................................................... 

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ............................................................... 

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu. 

Tổ chức/cá nhân ............................................. xin cam kết thực hiện đúng 

các quy định của Luật xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở .................................................. 

xem xét, cấp giấy phép./. 

 
                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
Chú thích: 

(1) Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau: 

- Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội 

đứng 

tên trên đơn đề nghị thì ghi Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở thành phố Hà Nội; 

- Đối với cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đứng tên trên đơn đề 

nghị thì ghi Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu. 
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Mẫu số 31 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ...  

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...... , ngày........... tháng........... năm .......... 
 

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH 
(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày......... tháng......... năm.........) 

 

I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 
 

STT 
Mã ISBN 

 

Tên gốc 

của XBP 

Tên XBP 

bằng 

tiếng Việt 

Tác giả Thể loại Số bản 
Tóm tắt 

nội dung 

Có kèm theo 

Phạm vi 

sử dụng 

Hình 

thức 

khác của 

XBP 

Đĩa Băng, 

cassette  

Hình 

thức 

khác 

Nhà cung cấp:........ 

1.           

…           

Nhà cung cấp:........ 

1.           

…           

 Tổng cộng:      

           

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Ký tên, ghi rõ họ và  tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
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II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (1) 

Danh mục xuất bản phẩm trên đây được Cục Xuất bản, In và Phát thành/Sở... cấp giấy phép nhập khẩu số 

..../ngày...tháng...năm... 

 
Chú thích: (1) Danh mục phải được Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở đóng dấu giáp lai với Giấy phép xuất nhập khẩu và đóng dấu giáp lai các 

trang của danh mục. Nếu danh mục đăng ký trên Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia thì không cần đóng dấu giáp lai tại CXBIPH hoặc Sở 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:   277/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hoà Bình, ngày    17 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 

 sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa 

đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 250/TTr-SCT 

ngày 16/02/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

(TTHC) mới ban hành (01 thủ tục cấp tỉnh); (09 TTHC cấp tỉnh) sửa đổi, bổ 
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sung (09 thủ tục cấp tỉnh) trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ 

“csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Uỷ ban 

nhân dân tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử 

Sở Công thương (địa chỉ: http://socongthuong.hoabinh.gov.vn/) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 

- Giao Sở Công thương:  

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ Quyết 

định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, 

thời gian trước ngày 25/02/2022. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố 

tại Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, 

Ngành liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

  (Kèm theo Quyết định số:    277/QĐ-UBND ngày  17   tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. TTHC MỚI BAN HÀNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy tiếp nhận 

thông báo kinh doanh 

xăng dầu thiết bị bán 

xăng dầu quy mô nhỏ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Theo quy 

định của Bộ 

Tài Chính 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 
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II. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Sửa đổi, bổ sung TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa công bố tại Quyết định số 

116/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 và Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

ST

T 

 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa) 

1 

Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Sở Công Thương 

2.000674.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
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hưởng bởi dịch 

Covid-19. 
Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý 

kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp 

của Sở Công Thương 

2.000666.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 
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bởi dịch Covid-19. 

3 

Cấp lại Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh xăng 

dầu thuộc thẩm quyền 

cấp của Sở Công 

Thương 

2.000664.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 



98                                                                        CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

4 

Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

2.000673.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 



                                                                          CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022                                                           99 

 

 

 

  

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 
Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

2.000669.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

 - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 
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nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 

6 

Cấp lại Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

2.000672.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ  

(đã cắt 

giảm 30% 

thời gian 

giải quyết 

theo 

Quyết 

Định số 

1688/QĐ-

UBND 

ngày 

11/8/2021

) 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 
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7 

Cấp Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu 

2.000648.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 



102                                                                        CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

 

8 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

2.000645.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 
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9 

Cấp lại Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

2.000647.000.00.00.H2

8 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

Trung 

tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Hòa 

Bình 

Thông tư số 

168/2016/TT-

BTC ngày 26 

tháng 10 năm 

2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính; 

Thông tư số 

120/2021/TT-

BTC ngày 

24/12/2021 quy 

định mức thu 

một số khoản 

phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó 

khăn cho đối 

tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch 

Covid-19. 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu. 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công 

Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay 

thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC 

ngày 24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. 
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Phần II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––  

 

I. TTHC BAN HÀNH MỚI 

1. Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị 

bán xăng dầu quy mô nhỏ 

1.1. Trình tư thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu 

thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, Sở 

Công Thương phải có Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết 

bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 4a tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP gửi cho đơn vị kinh doanh thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. 

1.2. Các thức thưc hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

1.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng 

thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ bao gồm: 

- Thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ 
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theo Mẫu số 3a của Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

- Bản sao Giấy xác nhận làm thương nhân kinh doanh xăng dầu theo các 

loại hình tương ứng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 

số 95/2021/NĐ-CP. 

- Bản sao Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa 

cháy của nhân viên kinh doanh trực tiếp. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. 

b) Trường hợp thương nhân thay đổi thông tin trên Giấy tiếp nhận thông 

báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, thương nhân 

nộp hồ sơ chứng minh việc thay đổi thông tin hoặc trường hợp Giấy tiếp nhận bị 

thất lạc, hỏng, thương nhân nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

24a Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (Điều 24a được bổ sung theo quy định tại 

khoản 19 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP) và gửi về Sở Công Thương để 

cấp lại Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng 

dầu quy mô nhỏ. 

1.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

1.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

1.8. Phí, Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài Chính. 

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận thông báo kinh 

doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. 
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1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp/cấp lại do thay đổi thông tin Giấy tiếp nhận thông báo 

kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 3a tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Được kiểm soát về đo lường và kiểm định an toàn bởi các cơ quan chức 

năng theo quy định. 

- Hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa theo hướng dẫn của Bộ 

Công Thương phù hợp với các quy định hiện hành. 

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý 

kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc 

thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng 

dầu hoặc thương nhân đâu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo 

quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

vê kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 

2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thưong 
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quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 

năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Mẫu số 3a 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /                                   , ngày tháng    năm... 

THÔNG BÁO KINH DOANH XĂNG DẦU BẰNG THIẾT BỊ 

BÁN XĂNG DẦU QUY MÔ NHỎ 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố 

Tên thương nhân:  

Tên giao dịch đối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm 

Mã số thuế:  

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp thay đổi thông tin Giấy tiếp 

nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ 

theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng:  

Địa chỉ kinh doanh : 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 

năm 2014 về kinh doanh xăng dầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan và 

xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của 

mình./. 
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GIÁM ĐỐC 

   (Ký tên và đóng dấu) * 

* Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy xác nhận làm thương nhân kinh doanh xăng dầu theo các 

loại hình tương ứng theo quy định. 

2. Bản sao chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa 

cháy của nhân viên kinh doanh trực tiếp. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. 

II. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

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

dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

1.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu 

thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu 

số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. 

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 
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1.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Đối với trường họp cấp mới, hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân 

viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP; 

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy 

định tại Khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (được sửa đối bổ 

sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP), kèm 

theo các tài liệu chứng minh; 

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định 

tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bố sung tại 

khoản 13 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP), kèm theo các tài liệu chứng 

minh; 

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dâu cho tông 

đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 

b) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp 

cấp mới quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và 

gửi về cơ quan có thẩm quyền trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước 

khi Giấy xác nhận hết hiệu lực. 

1.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 
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1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống phân phối xăng 

dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số lượng 

không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

1.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

1.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ hạn chế 

kinh doanh thuộc lĩnh vực 

thương mại; phí thẩm định 

kinh doanh hàng hoá, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp; 

phí thẩm định kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ kinh 

doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực thương mại đối với 

chủ thể kinh doanh là hộ 

kinh doanh, cá nhân 

  

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm a, 

điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh 

vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định 

tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-

BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy định 

tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

1.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP. 

1.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

- Có kho, bể chứa xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 

m3), thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh 

doanh xăng dâu từ năm (05) năm trở lên. 

 - Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc 

thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm (05) năm trở lên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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 - Có hệ thông phân phối xăng dầu: tối thiêu năm (05) cửa hàng bán lẻ 

xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên, 

trong đó có ít nhất ba (03) cửa hàng thuộc sở hữu; tối thiêu mười (10) cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu thuộc các đại lý được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và 

khoản 20 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

 - Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn 

luyện và có chứng chỉ đào tạo, huân luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy 

và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

1.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 

2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 

năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ 

kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu một 

số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Mẫu số 7 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /                                   , ngày tháng    năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (1) /Sở Công Thương tình thành phố....(2) 

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….. 

Tên giao dịch đối ngoại: ……………………………………………… 

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

Số điện thoại:…………………… số Fax:………………………...  

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

năm... 

Mã số thuế:……………………………………………………………  

Đề nghị Bộ Công Thương / Sở Công Thương (2) xem xét cấp/cấp bổ 

sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………  

Doanh nghiệp xin cam doan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo 

tài liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 
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trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc vãn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 

cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa dổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (l) khi kinh 

doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (2) khi kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 

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

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu 

cầu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo 

Mẫu số 8 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. 

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

2.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

2.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về cơ 

quan có thẩm quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP; 
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- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu đã được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 

2.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết Định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống phân phối 

xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

2.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

2.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 
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định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

2.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 
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- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

 

 

 

Mẫu số 7 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /                                   , ngày tháng    năm... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY XÁC 

NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (1) /Sở Công Thương tình thành phố....(2) 

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….. 

Tên giao dịch đối ngoại: ……………………………………………… 

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

Số điện thoại:…………………… số Fax:………………………...  

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

năm... 

Mã số thuế:……………………………………………………………  

Đề nghị Bộ Công Thương / Sở Công Thương (2) xem xét cấp/cấp bổ 

sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………  

Doanh nghiệp xin cam doan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
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(Ký tên và đóng dấu) 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo 

tài liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 

trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc vãn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 

cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa dổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (l) khi kinh 

doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (2) khi kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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3. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu 

cầu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kê từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy 

xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 8 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp 

từ chối cấp Giấy xác nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

3.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

3.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng 

dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ 

sơ gửi về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP; 
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- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 

doanh xăng dầu (nếu có). 

3.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết Định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống phân phối 

xăng dầu trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

3.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

3.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 
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kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

3.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: 

- Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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3.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu. 

3.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 
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một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Mẫu số 7 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /                                   , ngày tháng    năm... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY XÁC 

NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương (1) /Sở Công Thương tình thành phố....(2) 

 

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….. 

Tên giao dịch đối ngoại: ……………………………………………… 

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

Số điện thoại:…………………… số Fax:………………………...  

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

năm... 

Mã số thuế:……………………………………………………………  

Đề nghị Bộ Công Thương / Sở Công Thương (2) xem xét cấp/cấp bổ 

sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tỉnh, thành phố:…………………………  

Doanh nghiệp xin cam doan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo 
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tài liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 

trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 

cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa dổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (l) khi kinh 

doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; 

- Thương nhân đề nghị xác nhận làm Tổng đại lý gửi về (2) khi kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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4. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

4.1.Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01 ) bộ hồ sơ về về Sở Công Thương (Qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu 

cầu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp 

Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công thương phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

4.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

4.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Đối với Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, 

nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điêu 19 Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP; 
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- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy 

định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu 

chứng minh; 

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại 

lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu. 

b) Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với Trường hợp cấp 

mới quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và gửi 

về cơ quan có thẩm quyền trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận 

hết hiệu lực. 

4.4. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ. 

4.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết Định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải 

thực hiện việc câp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 
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4.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

4.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

  

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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hàng hoá 

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

  4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: 

Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP. 

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu. 

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê 

từ năm (05) năm trở lên được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và khoản 

20 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, 

huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, 

chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.  

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Mẫu số 9 

TÊN DOANH NGHIỆP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 

Số: /     , ngày      tháng .... năm  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CÁP LẠI 

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIÈU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ 

XĂNG DẦU 

 
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh, thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch dối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do... cấp ngày.... 

tháng... năm... 

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa 

đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:  
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 
định số 
 ...... /2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh 
doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH 
NGHIỆP 

        (Ký tên và đóng dấu)  

 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài 
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liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 

trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 

cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đồi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường họp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ diều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi 

kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
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5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu 

câu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kê từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp 

từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Sở Công thương phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

5.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công thương 

đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP; 
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- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã 

được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 

5.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết Định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

5.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải 

thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khấu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

5.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

5.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 
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thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận dủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP. 

5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Mẫu số 9 

TÊN DOANH NGHIỆP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 

Số: /     , ngày      tháng .... năm  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CÁP LẠI GIẤY XÁC 

NHẬN ĐỦ ĐIÈU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh, thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch dối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

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

năm... 

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy 

xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:  

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

 ....... /2014/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 
GIÁM ĐỐC DOANH 
NGHIỆP 

        (Ký tên và đóng dấu)  

 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài 

liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 

trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 
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cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đồi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường họp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ diều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi 

kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 
 

 

  



144                         CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

 

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

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công thương có văn bản yêu 

câu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kê từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy xác 

nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 10 tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp 

Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

6.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện;  

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

6.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị 

mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi 

về cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp lại Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu (nếu có). 
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6.4. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ. 

6.5. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ (đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết theo Quyết Định số 1688/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình). 

6.6. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn và có hệ thống từ hai (02) 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn một (01) tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có một (01) cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc thuê không phải 

thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khấu, sản xuất và 

pha chê các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

6.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

6.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 
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doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

6.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP. 

6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị đinh số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Mẫu số 9 

TÊN DOANH NGHIỆP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh 

phúc 

Số: /     , ngày      tháng .... năm  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CÁP LẠI GIẤY XÁC 

NHẬN ĐỦ ĐIÈU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh, thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch dối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

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

năm... 

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy 

xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu. 

Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:  

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐÓC DOANH NGHIỆP 
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(Ký tên và đóng dấu) 5 

 

* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài 

liệu chứng minh. 

3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài 

liệu chứng minh. 

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên 

trực tiếp kinh doanh xăng dầu. 

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân 

cấp hàng. 

* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm: 

1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi). 

2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đồi, bổ sung. 

3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường họp cấp lại) 

* Chú thích 

- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ diều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi 

kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 

 

 

 

  

  

 
 



150                         CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

 

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

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu 

câu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp 

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp từ 

chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

7.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

7.3. Thành phần hồ sơ: 

a) Đối với Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng dủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại 

khoản 3 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo 
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quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP) và tài liệu chứng 

minh tính hợp pháp vê xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của 

cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị 

định số 83/2014/NĐ-CP; 

- Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu 

của thương nhân cung cấp; 

- Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời 

hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận. 

b) Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp 

mới quỵ định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và 

khoản 20 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và gửi về Sở Công Thương 

trước ít nhất ba mươi (30) ngày làm việc, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu 

lực. Trường hợp cửa hàng xăng dầu không xây mới hoặc cải tạo mở rộng, hồ 

sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận khi hết hiệu lực thi hành không bao gồm 

tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

7.4. Số lưọng hồ sơ: 01 bộ. 

7.5. Thời hạn giải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

7.6. Đối tuợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 
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7.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

7.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

  

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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hàng hoá 

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

7.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: 

Đơn đề nghị cấp/cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP. 

7.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm (05) năm trở lên của 

thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối 

xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân 

đâu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định 

sô 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (thương nhân đề nghị cấp 

phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). 

Trường hợp đi thuê cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đi thuê phải đứng 

tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng quy định tại 

Quy chuân kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiêt kế cửa hàng xăng dầu, bảo đảm 

an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, 

huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, 

chừa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. 

7.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thưong sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 
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một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Số: 

Mẫu số 3 

TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày      tháng năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY 

CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DÀU 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch đối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

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

năm  

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ- CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về 

kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:  

Địa chỉ  

Điện thoại: số Fax:  

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện dúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu các văn bản pháp luật khác 

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

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

* Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và 

tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của 

cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 
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4. Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu 

của thương nhân cung cấp. 

5. Bản sao giấy tờ pháp lý chửng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời 

hạn thuê từ 05 năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

 

  



158                         CÔNG BÁO/Số 11 + 12/Ngày 15-04-2022 

 

 

8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhân cửa hàng đủ điều kiện bán 

ỉẻ xăng dầu 

8.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu 

cầu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp 

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

Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. 

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

8.2. Các thức thuc hiên: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

8.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp có thay đối các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương 

đề nghị bố sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-

CP; 
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- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã 

được cấp; 

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 

8.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8.5. Thời hạn gỉải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

8.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và 

pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

8.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

8.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 
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nhân 

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

8.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

8.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: 

Đơn đề nghị cấp/cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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8.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

8.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 
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Số: 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 3 

TÊN DOANH NGHIỆP       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày      tháng năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY 

CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DÀU 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch đối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

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

năm  

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng 

dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ- CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về 

kinh doanh xăng dầu. 
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Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:  

Địa chỉ  

Điện thoại: số Fax:  

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện dúng các quy định tại Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu các văn bản pháp luật khác 

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

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

* Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và 

tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của 

cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

4. Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu 

của thương nhân cung cấp. 

5. Bản sao giấy tờ pháp lý chửng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời 

hạn thuê từ 05 năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa 

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

9.1. Trình tự thực hiện: 

- Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương (Qua Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu 

cầu thương nhân bổ sung. 

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp 

lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân. Trường hợp 

từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

9.2. Các thức thực hiện: 

- Qua Bưu điện; 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

- Nộp qua mạng điện tử theo địa chỉ do Sở Công Thương thông báo trên 

trang thông tin điện tử. 

9.3. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị 

mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi 

về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP; 

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ 

xăng dầu (nếu có). 
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9.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.5. Thời hạn giải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

9.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân Việt Nam theo quy định của Luật Thương mại. 

- Không áp dụng đối với thương nhân nhập khấu, xuất khâu, sản xuất và 

pha chế các loại xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình với số 

lượng không quá 200 lít/kg/tháng và không lưu thông trên thị trường. 

9.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương. 

9.8. Phí, Lệ phí: Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

11 a) Phí thẩm định kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh thuộc 

lĩnh vực thương mại; phí 

thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có 

điều kiện thuộc lĩnh vực 

thương mại đối với chủ thể 

kinh doanh là tổ chức, 

doanh nghiệp; phí thẩm 

định kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ kinh doanh có điều 

kiện thuộc lĩnh vực thương 

mại đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, cá 

nhân 

  

a.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông 

tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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trực thuộc tỉnh năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng 

hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 

hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện 

thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp 

Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hoá. 

a.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm a.1 của Số thứ tự 11. 

b) Lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch 

hàng hoá 

  

b.1) Tại khu vực thành phố 

trực thuộc trung ương và 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh 

Bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 

d khoản 1 Điều 4 Thông tư 

số 168/2016/TT-BTC . 

b.2) Tại các khu vực khác Bằng 50% mức thu phí tương ứng quy 

định tại điểm b.1 của Số thứ tự 11. 

 

9.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

9.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp/cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP. 

9.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

9.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-168-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu-han-che-kinh-doanh-co-dieu-kien-319180.aspx
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phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăns dầu; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thưong quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng 

dầu; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 

9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. 

- Quyết định số 2729/QĐ-BCT ngày 03/12/2021 của Bộ Công Thương 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch 

vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép 

thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. 

- Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 
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Số: 

 

Mẫu số 3 

TÊN DOANH NGHIỆP    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày      tháng năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỐI/CẤP LẠI GIẤY 

CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DÀU 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ... 

 

Tên doanh nghiệp:  

Tên giao dịch đối ngoại:  

Địa chỉ trụ sở chính:  

Số điện thoại: số Fax:  

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

Mã số thuế:  

Đe nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 

năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 83/2014/NĐ- CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. 

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:  

Địa chỉ  

Điện thoại: số Fax:  

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện dúng các quy định tại Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về 

kinh doanh xăng dầu các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

* Hồ sơ kèm theo, gồm: 

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp. 

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định và tài liệu 

chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

3. Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán 

bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

4. Bản sao văn bản xác nhận cung cấp hàng cho các cửa hàng xăng dầu của 

thương nhân cung cấp. 

5. Bản sao giấy tờ pháp lý chửng minh quyền sở hữu hoặc thuê với thời hạn 
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thuê từ 05 năm trở lên của thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:     279/QĐ-UBND  Hòa Bình, ngày  18 tháng  02  năm 2022 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

cho các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố  

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

––––––––––  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 

- 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và quốc 

phòng - an ninh tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 2698/QĐ-
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UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 

bổ sung danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình; 

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 

năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển Chính quyền điện 

tử/Chính quyền số tỉnh Hòa Bình năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 

số 09/TTr-STTTT ngày 15/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

cho các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022 như 

sau: 

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trong đó, tỷ lệ % được xác định theo số lượng hồ sơ trực tuyến thuộc 

danh mục thủ tục hành chính được công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 phát sinh trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ 

quan, đơn vị. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn. 

- Căn cứ chỉ tiêu được giao, các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt 

chỉ tiêu được giao;  
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- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ, trình độ tiếp cận Internet của khách hàng tại địa phương, tổ chức 

giao chỉ tiêu cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi 

quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định, báo cáo Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định này; kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, 

thống kê số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực 

tuyến mức độ 3, 4 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố phục vụ đánh giá, xếp hạng chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện 

tử, chính quyền số và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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 CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 

BIỂU CHI TIÊU GIAO GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN  

MỨC ĐỘ 3, 4 CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH 

 (Kèm theo Quyết định số:   279/QĐ-UBND ngày   18  tháng 02 năm 2022  

của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

––––––––––––  

 

TT Cơ quan, địa phương 

Số lượng TTHC 

công bố mức độ 3,4 

tại QĐ số 1309/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2021 và QĐ số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2021 đủ 

điều kiện thực hiện 

Tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết trực tuyến 

phát sinh/tổng số 

hồ sơ giải quyết 

TTHC 

I Sở, Ban ngành     

1 Sở Công Thương 114 55% 

2 Sở Văn hóa và Thể thao và DL 108 55% 

3 Sở Giao thông vận tải 110 55% 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo 59 55% 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 110 55% 

6 Sở Khoa học và Công nghệ 54 55% 

7 Sở Lao động - TB&XH 94 55% 

8 Sở Nông nghiệp và PTNT 121 55% 

9 Sở Nội vụ 87 55% 

10 Sở Tài chính 26 55% 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường 25 55% 

12 Sở Thông tin và Truyền thông 42 55% 

13 Sở Tư pháp 115 55% 

14 Sở Xây dựng 87 55% 

15 Sở Y tế 131 55% 

16 Ban QL Khu công nghiệp 29 55% 

17 
Lĩnh vực Ngoại vụ - VPUBND 

tỉnh 
04 55% 

II UBND các huyện, thành phố    

1 UBND TP. Hòa Bình 192 55% 

2 UBND huyện Cao Phong 192 55% 

3 UBND huyện Tân Lạc 192 55% 

4 UBND huyện Lạc Sơn 192 55% 
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5 UBND huyện Yên Thủy 192 55% 

6 UBND huyện Mai Châu 192 55% 

7 UBND huyện Kim Bôi 192 55% 

8 UBND huyện Lạc Thủy 192 55% 

9 UBND huyện Đà Bắc 192 55% 

10 UBND huyện Lương Sơn 192 55% 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:    285/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày   18  tháng  02  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi,  

bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển  

chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ  

phát triển chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch  

và Đầu tư tỉnh Hòa Bình 

––––––––––––––  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ và hủy bỏ công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tại Tờ trình số       

15/TTr-SKHĐT ngày 16/02/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

mới (01 thủ tục), thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (03 thủ tục), thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ (02 thủ tục) trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 

triển chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC (địa chỉ: csdl.dichvucong.gov.vn); 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn), Trang Thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); 

Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: 

http://sokehoach.hoabinh.gov.vn). 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ 

ngày ký. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính 

tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trước ngày 25/02/2022. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ 

nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan. 

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

http://sokehoach.hoabinh.gov.vn/
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Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ CÔNG KHAI TRONG LĨNH 

VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG 

HOÀN LẠI  KHÔNG THUỘC HỐ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THUỘC PHẠM VI  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    179/QĐ-UBND ngày   18   tháng 02 năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI  

STT Tên TTHC/Mã TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp 

lý 

Cơ quan 

thực hiện 

TTHC 

liên 

thông 

Ghi chú 

 

1 

Lập, thẩm định, quyết 
định phê duyệt văn kiện 
dự án hỗ trợ kỹ thuật, 
phi dự án 
2.001991.000.00.00.H28 

Thời gian  

thẩm định 

không quá 

14 ngày  

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không - Luật Đầu tư 
công 

- Nghị định số 
114/2021/N
Đ-CP  

- UBND tỉnh 

- Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

- Chủ dự án 

- Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

- Bộ Tài 

chính 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh, 

cấp 

trung 

ương 

- Thời gian 

thực hiện 

TTHC đã cắt 

giảm 30%. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  (Sửa đổi, bổ sung 03 TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài công bố tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

 

 

STT 
Tên TTHC/Mã TTHC Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  
Căn cứ pháp lý 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

TTHC 

liên 

thông 

Ghi chú 

 

 

1 

Lập, thẩm định, quyết 

định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi thuộc thẩm quyền 

của người đứng đầu cơ 

quan chủ quản 

1.008423.000.00.00.H28 

 

- Thời gian thẩm định 

các dự án không có cấu 

phần xây dựng: 

+ Chương trình mục 

tiêu quốc gia: 42 ngày; 

+ Chương trình đầu tư 

công: 32 ngày; 

+ Dự án nhóm A: 32 

ngày; 

+ Dự án nhóm B, C: 21 

ngày; 

- Thời gian thẩm định 

các dự án có cấu phần 

xây dựng: 

+ Dự án nhóm A: 28 

ngày. 

+ Dự án nhóm B: 21 

ngày.  

+ Dự án nhóm C: 14 

ngày. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 

Không - Luật Đầu tư 

công 

- Luật Xây 

dựng 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-

CP -CP 

- UBND 

tỉnh 

- Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

- Các cơ 

quan 

chuyên 

môn về 

xây 

dựng: 

Giao 

thông 

vận tải, 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

TTHC 

đã cắt 

giảm 

30% 
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-Thời gian phê duyệt: 

+ Chương trình đầu tư 

công: 14 ngày. 

+ Dự án nhóm A: 11 

ngày. 

+ Dự án nhóm B, C: 07 

ngày. 

thôn. 

- Chủ 

dự án 

2 

Lập, phê duyệt kế hoạch 
tổng thể thực hiện 
chương trình, dự án sử 
dụng vốn ODA, vốn vay 
ưu đãi, vốn đối ứng 

2.002053.000.00.00.H28 

 

21 ngày kể từ ngày ký 

điều ước quốc tế 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 
Không 

- Luật Đầu tư 
công 

- Nghị định số 
114/2021/NĐ-
CP  

- UBND 

tỉnh 

- Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

- Chủ 

dự án 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

TTHC 

đã cắt 

giảm 

30% 
3 

Lập, phê duyệt kế hoạch 
thực hiện chương trình, 
dự án sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi, 
vốn đối ứng hằng năm 

2.002050.000.00.00.H28 

14 ngày Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Hòa Bình 
Không 

- Luật Đầu tư 
công 

- Nghị định số 
114/2021/NĐ-
CP thay thế 
Nghị định 
56/2020/NĐ-
CP 

- UBND 

tỉnh 

- Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

- Chủ 

dự án 

TTHC 

liên 

thông 

cấp tỉnh 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

TTHC 

đã cắt 

giảm 

30% 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ  

 

STT TÊN TTHC/ Mã TTHC Căn cứ pháp lý  Quyết định công bố 

1 

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng 

đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh) 

2.001932.000.00.00.H28 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định 56/2020/NĐ-

CP 

Quyết định số 1476/QĐ-

UBND ngày 01/7/2020 của 

UBND tỉnh 

2 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện 

dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn 

ODA không hoàn lại (cấp tỉnh) 

2.000045.000.00.00.H28 

- Luật Đầu tư công 

- Nghị định 56/2020/NĐ-

CP 

Quyết định số 1476/QĐ-

UBND ngày 01/7/2020 của 

UBND tỉnh 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC              

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

TỈNH HÒA BÌNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   279/QĐ-UBND ngày 18  tháng 02 năm 

2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––  

1. Lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi dự án:  

a) Trình tự thực hiện: 

- Đối với dự án, phi dự án không quy định tại khoản 1 Điều 23 của 

Nghị định 114/2021/NĐ-CP: 

Bước 1: Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định; có văn bản gửi lấy ý kiến 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn 

kiện dự án, phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

(Trường hợp dự án, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 

200.000 đô la Mỹ trở xuống, người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt 

Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan 

liên quan). 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các 

cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự 

án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội 

dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và 

khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

Bước 3: Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định dự án, phi dự án với các nội 

dung gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của 

bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; sự phù hợp của 

phương thức tổ chức thực hiện; vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài 
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chính; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng mục chủ yếu; 

cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ nước ngoài 

và các bên tham gia (nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả vào thực 

tiễn và tính bền vững sau khi kết thúc; những ý kiến đã được thống nhất hoặc 

còn khác nhau giữa các bên. 

Bước 4: Căn cứ kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan chủ quản 

quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án. 

 Nội dung chính của Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án gồm (i) Tên dự án, phi dự án; (ii) Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước 

ngoài (nếu có); (iii) Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án; (iv) Thời gian, địa điểm 

thực hiện; (v) Mục tiêu, hoạt động và kết quả; (vi) Tổ chức quản lý; (vii) 

Phương thức thực hiện; (viii) Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn 

ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam) và vốn đối ứng 

(đồng Việt Nam); (ix) Các nội dung khác. 

Bước 5. Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê duyệt, cơ quan chủ quản 

thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan 

kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ 

quan chủ quản và các tài liệu liên quan để giám sát và phối hợp thực hiện. 

Bước 6: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước 

ngoài và đề nghị xem xét tài trợ. 

- Đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định 

114/2021/NĐ-CP:  

Cơ quan chủ quản không tổ chức thẩm định. Người đứng đầu cơ quan chủ 

quản căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để quyết định phê duyệt Văn 

kiện dự án, phi dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính 
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công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản lấy ý kiến. 

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án. 

- Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án. 

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống 

nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn 

bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện 

theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

d) Số lượng hồ sơ: 

01 bộ hồ sơ (Riêng Văn kiện dự án, phi dự án: 08 bộ). 

đ) Thời hạn giải quyết: 

Không quá 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (cắt giảm 30% thời 

gian giải quyết so với quy định hiện hành) 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ dự án. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án. 

i) Lệ phí: Không. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu Văn kiện dự án, phi dự án thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V và Phụ lục 
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VI kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật đầu tư công 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài.  
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Phụ lục V 

MẪU VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT                                           

SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI 

(Kèm theo Nghị định số 114 /2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính 

phủ) 

__________ 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh). 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và 

các thông tin liên quan khác. 

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện 

chương trình. 

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án. 

5. Địa điểm thực hiện dự án. 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và 

quy hoạch tỉnh. 

2. Mối quan hệ với các chương trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết 

các vấn đề có liên quan của chương trình, dự án. 

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn 

khổ dự án). 

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại. 

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên 

của nhà tài trợ nước ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của nhà 

tài trợ nước ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

Nêu rõ các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án. 

V. MÔ TẢ DỰ ÁN 

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá 

khả năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế. 

VI. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG 

Nêu rõ đối tượng thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp của dự án. 

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 
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1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trước (nếu có). 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên. 

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án. 

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên 

tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản 

lý thực hiện dự án của chủ dự án. 

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN 

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tư phát 

triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm: 

1. Vốn ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ). 

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn 

đối ứng (ngân sách trung ương, địa phương), giá trị đóng góp bằng hiện vật. 

Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tượng tham gia 

thực hiện, đối tượng thụ hưởng dự án (nếu có). 

3. Cơ chế tài chính. 

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG 

HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI (NẾU CÓ) 

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn 

lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có). 

 

 

Phụ lục VI 

MẪU VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI 
(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) 

__________ 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh). 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và 

các thông tin liên quan khác. 

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nước ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện 

chương trình. 

4. Thời gian dự kiến. 

5. Địa điểm thực hiện. 

II. NHU CẦU VỀ KHOẢN PHI DỰ ÁN 
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1. Nêu sự cần thiết và nhu cầu tài trợ đối với phi dự án. 

2. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ nước ngoài. 

III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA PHI DỰ ÁN 

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nội dung của phi dự án. 

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN 

Nêu rõ cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện 

và quản lý phi dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện khoản phi dự án của 

chủ dự án. 

V. TỔNG VỐN CỦA PHI DỰ ÁN 

1. Vốn ODA, vốn vay ưu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và 

đô la Mỹ). 

2. Nguồn và vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). 

3. Cơ chế tài chính. 

VI. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG 

HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI  

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn 

lại của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có). 
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2. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ 

quan chủ quản 

a) Trình từ thực hiện: 

- Đối với chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ 

trương đầu tư: 

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định, 

chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm 

định theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tư công. 

Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình 

hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu 

tư chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 

- Dự án không có cấu phần xây dựng: 

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, 

chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tư; 

Bước 2: Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản 

lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án; 

Bước 3: Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 

của Luật Đầu tư công; 

Bước 4: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.  
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- Trình tự lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng: 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên 

quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ dự án quan trọng 

quốc gia.  

- Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nước theo hình thức cho 

vay lại, việc lập, thẩm định chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu tư 

công và phải được thẩm định phương án tài chính của chương trình, dự án, năng 

lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án 

- Các tài liệu khác có liên quan 

d) Số lượng hồ sơ: 05 bộ tài liệu 

đ) Thời hạn giải quyết: (cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy 

định hiện hành) 

* Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần 

xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau 

(Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP) 

- Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 42 ngày; 

- Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc 

gia): Không quá 32 ngày; 
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- Dự án nhóm A: Không quá 32 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 21 ngày; 

* Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng (Điều 59, 

Luật Xây dựng): 

- Dự án nhóm A: Không quá 28 ngày; 

- Dự án nhóm B: Không quá 21 ngày; 

- Dự án nhóm C: Không quá 14 ngày;  

 * Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm 

quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: (khoản 2, Điều 21 Nghị 

định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ): 

- Chương trình đầu tư công: Không quá 14 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 11 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 07 ngày.  

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư; cơ quan 

chuyên môn về xây dựng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Xây dựng; Chủ đầu tư. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư chương 

trình, dự án. 

i) Lệ phí: Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.  

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Đầu tư công; 

- Luật Xây dựng; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn tài trợ nước 

ngoài./. 

 

3. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày ký điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận 

về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Văn kiện 

chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư 

chương trình, dự án và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước 

ngoài lập hoặc rà soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, 

trình cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương trình, dự án, cơ quan chủ quản chương trình, dự án, gửi Quyết 

định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án cho 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ 

nước ngoài phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chương 

trình, dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính 
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công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được lập cho toàn bộ thời 

gian thực hiện chương trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng mục, 

nhóm hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng) 

và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

d) Số lượng hồ sơ:  

01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa 

thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi (cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với 

quy định hiện hành) 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ dự án. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được phê duyệt 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
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nhà tài trợ nước ngoài./. 

4. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã 

được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế 

hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình người đứng đầu cơ quan 

chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm. Kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hằng năm là 

một phần kế hoạch đầu tư công hằng năm của cơ quan chủ quản. 

Bước 2. Cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án hằng năm. 

Bước 3. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, cơ quan chủ quản 

tổng hợp kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm vào kế hoạch đầu tư 

công và kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản. 

- Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ từ ngân sách nhà nước: Hằng 

năm, vào cùng thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước, chủ dự án lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án 

trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan được ủy quyền cho vay lại để theo 

dõi, giám sát tình hình thực hiện. Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm 

tự cân đối đủ vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện của chương trình, dự án. 

- Đối với chương trình, dự án vay lại một phần từ ngân sách nhà nước: Tùy 

theo tính chất của từng hợp phần chương trình, dự án (cấp phát toàn bộ hay cho 

vay lại), chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế hoạch của chương 
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trình, dự án tương ứng với từng hợp phần của chương trình, dự án theo quy định 

tại khoản 1, 2, 7 Điều Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự án hằng năm, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản và 

thông qua cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên 

quan và nhà tài trợ nước ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch thực 

hiện chương trình, dự án hằng năm phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối 

hợp thực hiện chương trình, dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến trụ sở Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Hòa Bình. 

c) Thành phần hồ sơ: 

Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm gồm thông 

tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây 

dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, bao gồm cả vốn đối 

ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Thời gian thực hiện 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ  

e) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ dự án. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm được phê duyệt 
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i) Lệ phí: Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 
Số:    296/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hòa Bình, ngày   21  tháng 02 năm 2022 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại V 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/ UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 

2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình giai 

đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; 
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Căn cứ Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Hòa Bình về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị 

Phong Phú, huyện Tân Lạc, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Căn cứ Kế hoạch 277/KH-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Hòa bình đến năm 2025 đạt mục tiêu tỷ lệ 

đô thị hóa 38%; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 349/TTr-SXD 

ngày 26/01/2022; Báo cáo thẩm định số 348/BC-SXD ngày 26/01/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc đạt tiêu chí đô thị loại 

V. (Phạm vi, ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Phong Phú, với 

tổng diện tích tự nhiên xã Phong Phú là 2.518,02 ha). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc và Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 

 

Bùi Văn Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HOÀ BÌNH 

Số:    303/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày  23   tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Ủy ban 

 nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luậtsửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021; 

Căn cứ Quyết định số 463-QĐ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh đối tượng I, khóa 84 năm 2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phân công phụ trách, xử lý các nội dung công việc trong thời gian 

đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia lớp bồi 
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dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng I, khóa 84 năm 2022 cụ thể 

như sau: 

- Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp 

phụ trách, xử lý các nội dung công việc đã phân công cho đồng chí Đinh Công Sứ, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phân công công việc của 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy viên Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Hòa Bình (trừ lĩnh vực Công tác Tôn giáo, dân vận của tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện: Mai Châu, Tân Lạc). 

- Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực 

tiếp phụ trách, xử lý các nội dung công việc thuộc lĩnh vực Công tác Tôn giáo, 

dân vận của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện: Mai Châu, Tân Lạc đã phân 

công cho đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết 

định số 2128/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2022 đến 

hết ngày 08/4/2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Thành viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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