
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

  Số:          /SCT-VP3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2022 
V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện nộp hồ sơ qua DVC 

trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng 

dịch vụ BCCI 

 

 

 

Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-SCT ngày 19/01/2022 của Sở Công Thương 

về thực hiện công tác cải cách hàng chính (CCHC) năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-

SCT ngày 18/01/2022 về việc tuyên truyền CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh lĩnh 

vực Công Thương năm 2022. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích (BCCI), góp phần công khai, minh bạch và tạo thuận lợi trong quá trình 

giải quyết TTHC lĩnh vực Công Thương, Sở Công Thương đề nghị: 

1. Các địa phương, đơn vị và tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đề nghị thực hiện qua 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục đã được công bố 

(theo quyết định công bố của UBND tỉnh đã được công khai, niêm yết tại Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và trên các Cổng thông tin Dịch vụ công trực 

tuyến của quốc gia, của tỉnh và Sở Công Thương) hoặc qua dịch vụ tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả của dịch vụ BCCI. 

Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC, truy cập vào Cổng Dịch vụ 

công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ https://dichvucong.hatinh.gov.vn, chọn cơ 

quan quản lý Sở Công Thương hoặc chuyên mục Dịch vụ Công trực tuyến trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, địa chỉ 

http://socongthuong.hatinh.gov.vn/ và chọn banner Dịch vụ công trực tuyến hoặc 

chuyên mục Dịch vụ công.  

(Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

https://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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2. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử, Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC 

của Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, niêm yết đầy đủ, kịp 

thời Danh mục các TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được 

UBND tỉnh và Sở Công Thương công bố theo quy định.  

(Có Phụ lục Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 kèm theo) 

3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công 

Thương tiếp tục nâng cao ý thức gương mẫu trong thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến và hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu giải quyết TTHC thông qua các Dịch vụ công trực tuyến và sử dụng 

dịch vụ BCCI đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng mạng xã hội (như 

Zalo, Youtube, Facebook…) để giới thiệu, truyền tải, hướng dẫn phù hợp các quy 

định, thủ tục và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả các dịch vụ 

công trực tuyến.   

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

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

Sở Công Thương (qua đ/c Phan Xuân Thắng, Chuyên trách CNTT, điện thoại: 

0915.055.450; đ/c Trần Thị Phương Thanh - Cán bộ trực một cửa, điện thoại: 

0915.320.032) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể. 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- BBT Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP3. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Hoàng Văn Quảng 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /SCT-VP3  ngày     /4/2022 của Sở Công Thương) 
 

STT Tên Thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 4 

I Lĩnh vực Thương 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 thương 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 thương mại   

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



4 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 4 

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

V Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước   

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  

12 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 
x  

13 
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 
x  

14 
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 
x  

15 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x  

16 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng 

dầu 
x  

17 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x  

18 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x  

19 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 
x  

20 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x  

21 
Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng 

dầu quy mô nhỏ 
x  
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STT Tên Thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 4 

VI 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 

VII 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 

VIII 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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Phụ lục 2 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT SỬ DỤNG 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /SCT-VP3  ngày      /4/2022 của Sở Công Thương) 

 

1. Đối với khách hàng đã có tài khoản Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh 

thì đăng ký nộp hồ sơ từ bước 3, 4. 

2. Đối với khách hàng chưa có tài khoản Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà 

Tĩnh thì thực hiện lần lượt từng bước dưới đây: 

Bước 1: Nhập địa chỉ: dichvucong.hatinh.gov.vn trên trình duyệt Web. 
 

 
 

Bước 2. Click chuột trái vào mục Đăng ký trên góc phải màn hình (như 

hình trên), màn hình sau xuất hiện. 
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Cập nhật chính xác các nội dung yêu cầu xuất hiện trên Bảng thông tin đăng 

ký tài khoản. 

 

Sau đó chọn Đăng ký. Màn hình sau xuất hiện thông báo đã đăng ký thành 

công. 

 

Bước 3. Đăng nhập vào cổng dịch vụ công: Nhập địa chỉ 

dichvucong.hatinh.gov.vn trên trình duyệt Web và click chuột trái vào Đăng 

nhập. 
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- Màn hình sau xuất hiện: 

 
-> Tên tài khoản: Nhập số CMND hoặc CCCD đã đăng ký và mật khẩu; 

sau đó chọn Đăng nhập. 

Bước 4. Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến: Chọn dịch vụ công mức độ 3, 4 

xuất hiện giao diện sau, chọn Sở Công Thương:  
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Chọn TTHC thực hiện và click chuột trái vào Đăng ký. 

Bước 5. Nhập thông tin vào các ô nội dung và đính kèm đầy đủ tệp (file) 

theo thành phần hồ sơ.  

 

Tại đây có thể lựa chọn hình thức nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ bưu điện. 

Chọn Lưu lại và Gửi đi ở biểu tượng phía dưới góc phải để kết thúc việc 

đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến./.  
 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH 
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