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QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình tiếp nhận và xử lý 

thủ tục hành chính thuộc thấm quyền quy định tại Nghị định số 
87/2018/ND-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ về kinh doanh khí

CHỦ TỊCH ƯBND HUYỆN LỘC XINH
♦

Căn cứ Luật tổ chức tố chức chính quyền địa phương ngàỳ 19/6/2015;.
Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khi;
Căn cứ Công vằn số 1191/SCT-TM ngày 23/7/2018 củá Sơ Công thương 

Bình PhưỚG vệ việc triển khai thực hiện Nghị định sổ 87/2018/NĐ-CP;
: Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tợ trình số 
408/TT1--KT&HT ngày 13/11/2018,

ỦY BAN NHÂN DẦN CỘNG HÒ A X Ẩ H ộ  I CHỦ NGHĨA VIỆT NẠM
HUYỆN LỘC NINH g ộ c  lập - Tụ do - Hạnh phúc

Điều 1. Phê duyệt quy trình tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính 
thuộc , thẩm quyền của UBND. huyên được quy định tại Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ kèm theo Quyết định này, cụ .: 
thê như sau:

1. Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính: cấp giấy chứng nhận 
đủ điêu kiện cửa hàng bán lé khí dầu mò; khí dầu mỏ hóa long là sản phẩm 
hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính lá propan (công thức 
CsHs) hoặc butan (công thức hóa học C4H 10) hoặc hồn hợp của cá hai loại này, 
tên tiêng Anh : Liquefied Petroleum Gas (viết tẳt là LPG) LPG chãi.

: 2. Quy trình tiếp nhận và xử Tỷ thủ tục hành chính: cấp lại giấy chứng 
nhận đủ điêu kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

3. Q u y  tr ình  t iếp  n h ậ n  v à  xử  lý thư tục hành ch ính : c ấ p  đ iều  ch inh  giấy . 
chứng íìhận đủ điều kiện cửa hàng bán ĩẻ LPG chai.

Điều 2. Chánh Văn phồng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng, thủ trượng các cơ .quan, đơn VỊ có liên quan và Chủ tich UBND các 
xậ, thị trân chịu trách nhiệm  thi hành Quỵêt định này, k ế  từ n.gày k ý . ỉ . - ỷ f a s

QUYÊT ĐỊNH

Nơi nhận:
-  Sờ Công Thương;
- TTHU - TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện 
r Như Điều 2;
-Lưu: VT, KT&HT.



ĩiước có thâm quyên câp giây chứiig nhận đu điêu kiện 
cửa hàngBanle LPG chai:

1/ UBND huyện Lộc Ninh: Là cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện của hàng bán lẻ LPG. chai.

2/ Phồng Kinh tế và Hạ tầng: Là đớn vị kiểm tra, thẩm định, tham mưu chọ 
ƯBND huyện.

3/ Bộ phận một cửa điện tử của UBND huyện; Là nơi tiếp nhận và trả .hồ sơ. 
II/ Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bân lẻ 

LPG chai:
1/ Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, họp tác xẩ đề nghị cap Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai:
Nộp hồ sơ đề nghị Gấp Giấy chứng nhận đủ đỉều kiện của hàng bán lẻ LPG 

chai tại bộ phận tiếp nhận họ sơ một cửa điện tử của UBND huyện, hồ sơ gồm:
- Giấy'đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai 

theo mẫu quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh
Khí- / -V;  ?

(  có biếu mầu-kèm theo) ■■
- Bản sạo .giấy chứng nhận đăng ký .doanh nghiệp/ Hộ .kinh doanh/ Họp tác

xã.
- Bản sao hơp đồng bán LPG chai, với thương nhân QÓ giấy chứng nhận du 

điều kiện còn hỉệu lực.
-T à iliệ u  chứng minh đáp ứng các điêu kiện phòng eháyvà chữa cháy.
2/.BỘ phận một cửa điện tử của UBND huỵện :
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đú điều kiện cưa hàng bán le 

LPG chai và chuyền hồ sơ về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trong thời gian 01 ngày 
kể từ ngày tiếp nhận.

3/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm:
' - T iếp  n hận , k iềm  t ra  hồ  sơ  đề nghị cấp  G iấy  ch ứ n g  nhận  đủ điều kiện từ  bộ 

phận một cửa điện tử.
- Tỉến.hành thẩm định điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ theo đúng 

quy định tại pháp luật, (có biên bản thẩm dịnh)
- Trong vòng 1.0 ngày làm việc, hoàn thiện các. thủ tục trình UBND huyện 

xem xét c ấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.
4/ Văn phòng HĐND-UBND huyện Lộc Ninh:
Căn cứ đề nghị cúâ Phòng Kinh tế và Hạ tẩng, xem xét và trình UBND huyện 

ký. câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện cửa hàng bán le LPG chai.
Thời gian xem xét và trình ký trong vòng 03 ngày làm việc kề từ ngày phòng

TCin h  t p  v à  H í i  t â n o  1 t t r ì n h  n r r h i



Thời gian giao trả hồ sơ đã hoàn thành trong 01 ngày làm việc kê từ ngày 
UBND thị xã ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. ' V : :
. * Trong yòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ qụan : 
ĩihà nươe có thấm quyền có trách nhiệm xem xét, thấm định và cấp Giấy chứng , 
nhận đủ điều kiện. Trường hợp từ chối cấp Giấy chửng nhặn phải trả lời bang văn 
bản và riêu rõ lý do. .

* Giấy chứng íihận đủ điền kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kê từ ngày 
cấp mới. .. . . . : ^

III/ Cạp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện của hàng bán lẽ 
LPG chai ’ ’ .

1/ Cấp lại Giấy chửng .nhận đủ điều kiện V
Giấy, chứng ríh.ận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: BỊ mất, sai sốt. 

hoặc bị hư hỏng. . . * • • • ' • •  .
. 'Nội dung,, thời hạn Giấy chứng nhận cấp lại không thay đổi. Giấy chứng 
nhận cấp lại phải có:quy định hủy bỏ hiệu lực của Giấy, chứng nhận bị mất, sai sót, . 
hư hỏng. ... . . . ■ ,

Hồ sơ, thủ tục cấp lại gồm: Giấy đề nghị cấp lại giấy chúng nhận theó Mau 
quy định tại phụ.lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh Khí. .

: . ■ (cổ hiếu mau kèm theo) ,
. Trên Cơ sở  kiểm  tra hồ sơ cấp giấy chửng nhận được, lưu, trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quạn nhà riước có thẩm quyền cấp 
lại Giấy chứng nhận. . : . . ; .

2 /Điều chỉnh Giấy chứng nhận đù điều kiện
Giấy chứng nhận đủ điều kiện được điều chỉnh trong trường hạp: ,Th.ay đố.i 

về đăng kỷ kỉnh doanh; thay đối địa điếm trụ sở chính; thay đối thông tin liên 
quan đến thương nhân đăng ký; . . . . . ,

Hồ sơ, thù tục điều chỉnh gom: Giấy đề nghị điều chinh Giấy chứng nhận 
theó Mầu quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP VC kinh doanh 
khí. . : .

. . 'V (có biến mẫn kèm theo) . . ; . . I ' . ; ;
\ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, ke từ ngày nhận đu’Ọ'c ho sờ hợp lệ, C0' quan 
nhà nước cỏ thẩm quyển cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận. Thời hạn hiệu lực của 
Giấy chứng nhận không thay đổi. :
; III /P h ỉ, lệ p h í: ■■ "  ' '

- Áp dụng theo Thông, tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/201.6 của Bộ Tài 
Chính quy định mức thu5 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 đĩều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại và.lệ.phí'câp giây phép thàrìh. ỉập Sở giao dịch 
hàng hóa.

- Điều 4, Thông tư  168 cjuy định:
1. Tại khu vực thành phô trực thuộc trung ưcmg vả khu vực thành phố, thị xã. 

trực thuộc tỉnh: . . . : .

a) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doạnh 
thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đổng/điểm kinh dọanh/lần thẩm định.

b.) Mức thu phí thẩm định kinh doành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ .thể kinh doanh Jà tổ chứe, doanh 
nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.



c) Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực thượng mại đối với chú thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá 
nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thấm định.

đồng/giấy/lần cấp. . . . . . . .  .

. 2. Tại các khu vực khác: Mức thu phí thấm .định kinh doanh hàng hoá, địch 
vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doạnh có điều kiện thuộc lĩnh 
vực thương mại vá lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao địch hàng hoá bằng. 
,50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định tại điểm a, b, c, d 
khoản 1 Điều này. .

3. Phí thâm định kinh doanh hàng hoả, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng 
hoạ, dịch vụ kinh do.anh có điều: kiện thuộc lĩnh vực*thương mại và lệ phí cấp



CỘNG HÒẤ XẮ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIÂY ĐỆ NGHỊ

CỬA HẦNG BÁN LẺ LPG CHAI
Kính gửi: Uy ban nhận dân Quận/hưỵện...

Địa chỉ:........
Điện thoại: .... , lax

. .......do...ế' . ....................... ..................ns;ày'....-,thá.n2: : . 'nằm.' . .

Mã số th u ế : .................... ................... ........ ....... ................. ...... ..... ..................... ........ :.........

Đê nghị Uy ban nhân dân .quận/huyện...xem xét. cấp Giấy chứnạ nhận đu ệỉiéú kiện 
. cừa hàng bán ịẻ.LPG chai thẹo quy định tại Nahị định số. .ị,/2:018/NĐ-CP neày 
tháng ... năm 2018 của Chính phủ vê kinh doarih khí.

Chửng tôi xin cam đoan thực hiện đíiriẹ cảc. quý định 'tại Náhị định số ..../2Ọ18/NĐ-CP 
ngày ... tháng,.;, năm 2018 của Chính, phú VC kính doanh khi, các vàn hằn pháp lụặt ' 
khảc có liên quan và xin hòàri loàn chịu trác ỉ ì nhiệm trước pháp ỉuậu': . . ;

Nơi nhộn:
- Như trên; 
-Lưu:

' ....ngày.... í há MỊ... năm...
ĐẠI DỈẸN THUƠNG NHÂN/

/Kỷ-: g h i rọ  họ lên vo LỈóiìi] vlăiiị



■rink. 1»« •-*

CỘNG HỎA XÃ HỘI CHI NGHĨA VÍỆT NAM
Độc lập- Tụ do Hạnh phúc

G1ẢY Đ Ê  N G H Ị

•Kính gửi: Bộ Cồng'Thụợna/U-y bannhâiYdãn -quận, huyện... 
. .. Sô' Còng T h ư ơ n u . ....................  ■' '

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

. Điện thoại: F a x : .......... ..................................... ....................

Giấỵ chứng nhận đủ điềụ kiện

Đề nghị Bộ Cõng Thươnè/SỞ'óôrie.Tiìirơhe/ủy ban nhân dận .quận. 'huyên xem xót 
cấp.lại/điểu chỉnh Giấý chứng nhận đủ diềii k iện . : . . . . / . . . . . . . . .  thẹo quy'địnli tại Nehị
định sổ .../2018/NĐ-CP ngày thánẹ ... nănV20ĩ;8 của;Chính phu về kinh đoanlrkhú.

Chuns; tôi xin cam  đoạn thỊTC hiện đúns. các quv định .tại. N sh) định so ...-/20 ỉ 8/N.O-CP 
ngày .... tháng ... năm 2018 của Chính phủ vê kinh' doanh'.khí. các vãn' bán pháp luật 
khác có liên quan và xin hoàn (oàn chill trách nhiệm t'rựó'C,pháp luật.;'. ■ . • . .

so;

do cấp n ạ . à y ... thane. .... nãm.

■ Mã số thuế:

Nợiniìận:
- Như trên: - 

' -Lưu:..... .

■ ...n g à y . . ..íhán íi . .. n ă m ...
ĐẠI PIFA rHƯƠNG NHẢW

(Ký:. j ỉh i  rà họ lẽiỉ vò ỂĨỘng (íạuỳ



GỈẨY ĐÈ NGHỊ 
CAP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIÊU KIỆN

. Kính gửi: Bộ Công Thươne/ủy ban nhân dân quận, huyện... . ,
. ' "• Sở Công Thươns,. . ' . . . .

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

. Địa chỉ trụ sở chính: ề. ..........;....................... ..................... :......
Điện thoại: . . . . . . . . . . .  V . Fax: ............................. ..................................... .............

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Họp tác xã/Hộ kinh .doanh số:...:....... .........

ề.„ ễ!'.ằ;„Ễ.;...V..;........dò;..'.ễ .................... ......cấp n a à v ............ thána.. .. . . .năm.. ...

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

Đề nghị Bộ Công Thương/Sở Công Thương ủy bán nhân dân:quận, huyện xem xét 
Gấp lại/điều chỉnh Giấy chửng nhận đủ.điêụ kiện:’.. ............. theo quy định lại Nghị
định sọ .../2018/NĐ-CP. ngày tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chủng tôi xin cam đoán thực hiện đứng các quy định, tại Nghị định số :../2ơ 18/NĐ-CP 
ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, cấc văn bẳn pháp luật' 
khác có liền quan và xin hoàn toàn chịụ trách nhiệm trước pháp luật./.

CỘNG HOA XẪ HỘI CHÚ NGHĨA ViẼT NAM
Độc ỉập - Tự CỈO - Hạnh phúc

ỈSơi nhận: ■ V- .....ngày:.,.! háng... năm.:.
-Như trên; ĐẠI DIẸN x u  LONG NHÂN/ ,
- Lưu:--.. --V CHổ NHIỆM/HỘ KINH DOANH

. . . . ; . . . . .  ÍKv, iịhi rồ  hụ  lẽn  vờ  đỏng  (lau)


