
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TB-SCT Lạng Sơn, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  

quyết của Sở Công Thƣơng thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và 

trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

 

Căn cứ 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; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm 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 Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo Danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận, thẩm định, 

phê duyệt và trả kết quả (gọi tắt là “4 tại chỗ”) tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để 

thuận tiện trong việc thực hiện TTHC./.  

(Có Danh mục gồm 12 TTHC kèm theo) 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng KT&HT các huyện, 

  phòng Kinh tế Thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Các doanh nghiệp, thương nhân; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 



 
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN 

TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRẢ KẾT QUẢ  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SCT ngày  17/10/2019 của Sở Công Thương) 

 

TT Tên Lĩnh vực - Thủ tục hành chính Ghi chú 

  Lĩnh vực An toàn thực phẩm (02 TTHC)   

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

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 

Trường 

hợp mất 

hỏng GCN 

  Lĩnh vực Khoa học công nghệ (01 TTHC)   

2 
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù 

hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
 

  Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (02 TTHC)   

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

lít/năm) 
Trường 

hợp mất 

hỏng GP 4 
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

  Lĩnh vực Thuốc lá (03 TTHC)   

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

Trường 

hợp mất 

hỏng GCN 

6 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Trường 

hợp mất 

hỏng GP 
7 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

  Lĩnh vực Thương mại Quốc tế (01 TTHC)  

8 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Trường 

hợp mất 

hỏng GP 

  Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (03 TTHC)   

9 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
Trường 

hợp mất 

hỏng GCN 10 
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  tiền chất 

thuốc nổ 

  Lĩnh vực điện (02 TTHC)   

11 Cấp lại thẻ an toàn điện 
Trường 

hợp mất 

hỏng Thẻ 
12 

Cấp thẻ Kiểm tra viên điêṇ lưc̣ cho các đối tươṇg thuôc̣ thẩm quyền 

cấp của Sở Công Thương trường hơp̣ thẻ bi ̣ mất hoăc̣ bi ̣ hỏng thẻ  

Danh sách ấn định 12 TTHC./. 
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