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Số:         /SCT-VP2 

V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện nộp hồ sơ qua DVC 

trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc  

qua dịch vụ BCCI 

 
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 5 năm 2021 

          

 
          

 

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công 

thương. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2711/UBND-PC1 ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện cung cấp DVC đủ điều kiện lên mức độ 4; Văn bản số 

507/STTTT-CNTT ngày 10/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới; Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 13/01/2021 của Sở Công 

Thương về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 

Căn cứ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương đã được UBND tỉnh công bố đưa vào áp dụng giải quyết tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công 

(DVC) trực tuyến; dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện (BCCI) trong giải 

quyết TTHC đồng thời đảm bảo ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19 

trong tình hình mới. Sở Công Thương khuyến khích và đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, thực hiện nộp 

hồ sơ qua mạng điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã 

được Sở công bố (có Danh sách các thủ tục hành chính DVC trực tuyến mức độ 

3, 4 kèm theo) hoặc qua dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ BCCI của 

Bưu điện. 

Văn phòng Sở, Tổ Công nghệ Thông tin của Sở có trách nhiệm cập nhật 

đầy đủ và kịp thời danh sách các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 đã được công bố, niêm yết và thông báo theo quy định.  
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Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nộp hồ sơ qua mạng 

điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào các địa chỉ sau: 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn) hoặc 

Dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công 

Thương (http://socongthuong.hatinh.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với Văn 

phòng Sở Công Thương (qua số điện thoại: 0917.335.337 hoặc 0915.320.032) 

để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, P.GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP2.
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Dƣơng Thanh Hòa 
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DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ TĨNH 

(Ban hành kèn theo Văn bản  số        /SCT-VP  ngày 24/5/2021 của Sở Công Thương) 
  

STT Tên Thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 4 

I Lĩnh vực Thƣơng mại quốc tế   

1 
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 
 x 

2 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
 x 

3 
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 
 x 

4 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam. 
 x 

5 
Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam. 
 x 

II Lĩnh vực Điện   

1 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phương. 
 x 

2 
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại 

địa phương. 
 x 

3 
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại 

địa phương. 
 x 

III Lĩnh vực Xúc tiến thƣơng mại   

1 
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi 

trên địa bàn 01 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 
 x 

2 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo 

hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 x 

3 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.  x 

4 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại tại Việt Nam. 
 x 

5 Thông báo hoạt động khuyến mại.  x 

6 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại  x 

IV Lĩnh vực Giám định thƣơng mại   

1 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại. x  
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2 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại. x  

VI Lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc   

1 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.  x  

2 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. x  

3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. x  

4 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x  

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x  

6 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm). 
x  

7 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy 

mô dưới 3 triệu lít/năm). 
x  

8 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 

lít/năm). 
x  

9 
Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 
x  

10 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 
x  

11 
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 
x  

VII Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh   

1 
Đăng ký/đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. 
x  

2 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.  x 

3 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.  x 

VIII Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp   

1 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương 
 x 

IX Lĩnh vực Kinh doanh khí   

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán 

LPG 
x  
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