
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH                             

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ, AN TOÀN THỰC PHẨM  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC                             

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 512  /QĐ-UBND ngày 24  tháng  5 năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)  

 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (26 thủ tục) 

1. Lĩnh vực kính doanh khí 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LPG 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang, 

Số 302 

đường 

Tân 

Trào, 

thành 

phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính về 

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 về cấp 

phí giấy phép thành 

lập sở giao dịch 

hàng hóa. 

x x 

2 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LPG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

3 Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LPG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Thu phí thẩm định:  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

4 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

chai 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

- Thu phí thẩm định:  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

5 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

chai 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

6 Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

chai 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

7 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào xe 

bồn 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

8 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào xe 

bồn 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

9 Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào xe 

bồn 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

10 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

phương tiện 

vận tải 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

11 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

12 Cấp điều 

chỉnh  Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LPG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 

13 Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LNG 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

14 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LNG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

15 Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán LNG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

16 Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LNG vào 

phưởng tiện 

vận tải 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

17 Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

trạm nạp 

LNG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

18 Cấp điều 

chỉnh Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

LNG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

Khí thiên nhiên nén (CNG) 

19 Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán CNG 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

20 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán CNG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

21 Cấp điều 

chỉnh giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

thương 

nhân kinh 

doanh mua 

bán CNG 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

22 Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

CNG vào 

phương tiện 

vận tải 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

23 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

CNG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn       

giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí,  lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

tại bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

24 Cấp điều 

chỉnh giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

trạm nạp 

CNG vào 

phương tiện 

vận tải 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở 

Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là tổ chức, doanh nghiệp 

là 1.200.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh doanh 

là hộ kinh doanh, cá nhân 

là 400.000 đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 

2. Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn  giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch 

vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

1 Cấp 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 

20 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Sở Công 

Thương 

Tuyên 

Quang, 

Số 302 

đường 

Tân 

Trào, TP 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

1.000.000đ/lần đối với cơ 

sở kinh doanh 

3.000.000đ/lần đối với cơ 

sở sản xuất 

- Luật An toàn thực 

phẩm. 

- Nghị định số  

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Thông tư số 

43/2018/TT-BCT 

ngày 15 /11/2018 

của Bộ Công 

Thương quy định 

về quản lý an toàn 

thực phẩm thuộc 

trách nhiệm của Bộ 

x x 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn  giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch 

vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

Công Thương. 

- Thông tư số 

279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong 

công tác an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

2 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 

- TH cấp 

lại do 

GCN bị 

mất/hỏng

: 03 ngày 

làm việc. 

- TH cơ 

sở thay 

đổi địa 

điểm 

SX,KD; 

thay đổi 

bổ sung 

quy trình 

SX và 

khi GCN 

hết hiệu 

lực: 05 

ngày làm 

việc. 

- TH chỉ 

thay đổi 

tên cơ 

sở/chủ 

cơ sở: 03 

ngày làm 

việc 

Sở Công 

Thương 

Tuyên 

Quang 

Không mất phí (trừ 

trường hợp cơ sở thay 

đổi địa điểm sản xuất; 

thay đổi, bở sung quy 

trình sản xuất và khi 

GCN hết hiệu lực: Thủ 

tục, quy trình cấp lại thực 

hiện như cấp mới). 

- Luật An toàn thực 

phẩm. 

- Nghị định 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

của Chính Phủ qwy 

định chi tiết một số 

điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

- Thông tư 

43/2018/TT-BCT 

ngày 15 /11/2018 của 

Bộ Công Thương 

quy định về quản lý 

an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm 

của Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư 

279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 

của Bộ Tài chính. 

x x 
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II. Thủ tục hành chính cấp huyện (03 thủ tục) 

 Lĩnh vực kinh doanh khí 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn  giải 

quyết 

Địa 

điểm          

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thực 

hiện 

qua 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Qua 

dịch 

vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích 

1 Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng 

bán lẻ LPG 

chai 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả theo 

cơ chế 

một cửa  

cấp 

huyện 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp là 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, 

cá nhân là 400.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính về 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 về cấp 

phí giấy phép thành 

lập sở giao dịch hàng 

hóa. 

x x 

2 Cấp lại giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng 

bán lẻ LPG 

chai 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả theo 

cơ chế 

một cửa 

cấp 

huyện 

Không - Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí. 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của 

x x 
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Bộ Tài chính. 

3 Cấp điều 

chỉnh giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

cửa hàng 

bán lẻ LPG 

chai 

07 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày  

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả theo 

cơ chế 

một cửa 

cấp 

huyện 

* Tại khu vực thành phố, 

thị xã trực thuộc tỉnh: 

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là tổ chức, doanh 

nghiệp là 1.200.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định.  

+ Mức thu phí thẩm định 

đối với chủ thể kinh 

doanh là hộ kinh doanh, 

cá nhân là 400.000 

đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định.  

* Tại các khu vực khác: 

Bằng 50% (năm mươi 

phần trăm) mức thu tại 

khu vực thành phố, thị xã 

trực thuộc tỉnh. 

- Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của 

Chính phủ về kinh 

doanh khí 

- Thông tư 

168/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của 

Bộ Tài chính 

x x 
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