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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3131/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 
2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; 

Thực hiện Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành 
phố năm 2015; 
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Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp tại 
Tờ trình số 923/TTr-BQL ngày 03 tháng 4 năm 2017, Tờ trình số 944/TTr-BQL 
ngày 04 tháng 4 năm 2017, Tờ trình số 1149/TTr-BQL ngày 19 tháng 4 năm 
2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4548/TTr-STP ngày 25 tháng 5 
năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này 32 thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
lưu thông hàng hóa, lĩnh vực thương mại quốc tê, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực môi 
trường, lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyêt của Ban Quản lý các Khu chê 
xuất và công nghiệp được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục và nội dung chi tiêt của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, lĩnh vực thương mại quốc tê, lĩnh vực 
xây dựng, lĩnh vực môi trường, lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyêt của 
Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố công bố trước đây. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý các 
Khu chê xuất và công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyêt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính 
I. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

1 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm rượu. 

2 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. 

3 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường hợp bị 
mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

4 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 
phẩm rượu. 

5 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, 
bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

6 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. 

7 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

8 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

9 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu 
hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

10 Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 
lá. 

11 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu 
hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

12 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

II. Lĩnh vực Thương mại quốc tế 

1 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 

2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam. 

3 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam. 

4 Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

5 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Nam. 

IIIế Lĩnh vực xây dựng 
1 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với dự án. 

2 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo. 

3 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng. 

4 Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng. 

5 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng. 

IVế Lĩnh vực môi trường 

1 Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành 
dự án. 

2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. 

3 Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

Vế Lĩnh vực lao động 
1 Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp. 

2 Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao 
động. 

3 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử 
dụng lao động. 

4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

5 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

6 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặt biệt. 

7 Cấp lại giấy phép lao động. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

1. Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép kinh doanh bán 
buôn sản phẩm rượu. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: 

+ Đối với trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật. 

+ Đối với trường hợp cấp lại do hết hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy 
phép 30 ngày, thương nhân tiếp tục kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật. 

+ Hồ sơ của thương nhân được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến 
thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 
00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
Ban Quản lý có văn bản yêu cầu Thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý xem xét 
và cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; Trường hợp không cấp Giấy 
phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuê; 

+ Bản cam kêt do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân 
bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình. 

+ Báo cáo kêt quả kinh doanh của doanh nghiệp: Bản thuyêt minh hình thức tổ 
chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống bán buôn. 

+ Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 
Giấy chứng nhận mã số thuê, Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (nêu đã kinh 
doanh) của các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thuộc hệ thống bán buôn sản phẩm rượu (tối 
thiểu phải có từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của tổ chức, cá nhân 
sản xuất rượu hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ 
địa bàn, loại sản phẩm rượu dự kiên kinh doanh). 

+ Bản sao Giấy tiêp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công 
bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: bản sao giấy tờ chứng minh quyền 
sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên 
doanh, liên kêt góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); tối thiểu 
phải có quyền sử dụng 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở lên; đáp ứng yêu cầu bảo quản 
được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian vận chuyển. 

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ 
thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân 
hàng có số dư tài khoản tối thiểu 300 triệu đồng). 

+ Bản sao Phiêu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi Ban Quản lý, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
(theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/trường hợp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 29 -
Thông tư 60/2014/TT-BCT); 

- Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Phụ lục 30 - Thông tư 
60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành 
nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ 
sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 

- Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; 

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 
hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên 
hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
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lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 
vận chuyển; 

- Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh 
nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu 
Việt Nam đồng trở lên); 

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc 
hướng dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 29: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ;———1 1 1 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. 

T ên doanh nghiệp: 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày tháng 
năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM xem xét cấp Giấy 

phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, cụ thể: 
1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ....(1).... của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu 

hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (2) 

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (1).... của tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (2).... 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại các KCX&CN TP. HCM. 
2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: (3) 

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 
tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối rượu. 
(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
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Phụ lục 30: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ ~ 1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của^ Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê; Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công 
nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu số ngày ... tháng .... năm 
.... của (1) ; 

Theo đề nghị của (2) , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày 
tháng năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 

+ Điện thoại: Fax: ; 
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1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3).... của tổ chức, cá nhân sản xuất 

rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (4) 

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3).... của tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (4) 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại các KCX&CN TP. HCM. 

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 
(5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 
(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, 
Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 
Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (ký tên và đóng dấu) 
- (1); 
- "(4); 
- Lưu: VT, (2,6). 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng trình thẩm định cấp Giấy phép 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu. 
(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(6): Tên các tổ chức có liên quan. 
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2. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 
rượu. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung Giấy phép kinh doanh phân phối, 
bán buôn sản phẩm rượu; Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp 
luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; 
Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 
rượu (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; 

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi Ban Quản lý, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ...) (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/trường hợp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 
rượu (Phụ lục 33 - Thông tư 60/2014/TT-BCT); 

- Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 
...) (Phụ lục 36 - Thông tư 60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký ngành 
nghề kinh doanh bán buôn đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu; 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ 
sở chính (tối thiểu phải từ 03 thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu trở lên); 

- Trực thuộc hệ thống kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của 
doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của tổ 
chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu; 

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 
hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên 
hoặc khối tích phải từ 150 m3 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
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mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian 
vận chuyển; 

- Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh 
nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 300 triệu 
Việt Nam đồng trở lên); 

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 33: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ; ' 1 1 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 
KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chê xuất và Công nghiệp TP.HCM 

Tên doanh nghiệp: : 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày tháng 
năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh (1) sản phẩm rượu số ngày 

tháng năm do (2) cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu 

số ngày tháng năm do (2) cấp (nêu có). 
Doanh nghiệp đề nghị Ban Quản lý xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

(1) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung 
để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây): 

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ: 
Thông tin mới: 
2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức (1).... sản phẩm rượu, như sau: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3).... của (4).... sản phẩm 

rượu có tên sau: (5) 

Được phép tổ chức (1).... sản phẩm rượu tại (6) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3) của (4).... sản phẩm 
rượu có tên sau: (5) 

Được phép tổ chức (1).... sản phẩm rượu tại (6) 

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 
a) Đề nghị sửa đổi: 
Thông tin cũ: 
Thông tin mới: 
b) Đề nghị bổ sung: 

(7) 
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(ghi rõ tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 
số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-
BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1) Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(2): Ghi rõ tên cơ quan đã cấp phép. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 

(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc 
doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiếp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán 
buôn sản phẩm rượu. 

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(6): Ghi rõ tên KCX - KCN Thành phố. 
(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép bổ sung để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 
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Phụ lục 36: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ — 1 : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 
(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của^ Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công 
nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số (1) ngày tháng 
... năm ..do (2) cấp cho (3) ; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần ) 
số...(1)...ngày ... tháng ... năm ..do (2)... cấp cho (3) (nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
số ngày ... tháng ... năm ... của (3) ; 

Theo đề nghị của (4) , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số.. .(1).. .như 

sau: 

(5) 

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm 
rượu số (1) không thay đổi. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện (3) phải thực hiện đúng các quy định tại 
Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh 
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doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật 
liên quan. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 
- (3); 
- (1) 
- --(6); 
- Lưu: VT, (4,6). 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ Số Giấy phép đã được cấp. 
(2): Tên, cơ quan đã cấp Giấy phép. 
(3): Tên thương nhân. 
(4): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(5 ): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(6): Tên các tổ chức có liên quan. 
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3. Thủ tục câp lại Giây phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (trường 
hợp bị mât, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phân, bị rách nát hoặc bị cháy) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị 
rách nát hoặc bị cháy, thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 
và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu chế xuất và 
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý xem xét 
và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu; Trường hợp không cấp Giấy phép 
phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phân, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu (theo mẫu); 

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi Ban Quản lý, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
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e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 
(Cấp lại lần thứ ...) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn rượu (Phụ lục 34 - Thông 
tư 60/2014/TT-BCT); 

- Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ ...) (Phụ lục 39 
- Thông tư 60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 
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- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 34: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ; ; 1 1 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chê xuất và Công nghiệp TP.HCM. 

Tên doanh nghiệp: : 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày 
tháng năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh (1) sản phẩm rượu số ngày 

tháng năm do (2) cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (1) sản phẩm rượu 

số ngày tháng năm do (2) cấp (nêu có). 
Doanh nghiệp đề nghị Ban Quản lý xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh (1) sản 

phẩm rượu, với lý do (3) 

(ghi rõ tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 
định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt một số 
điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nêu sai 
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(2): Ghi rõ tên cơ quan đã cấp Giấy phép. 
(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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Phụ lục 39: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ ~ ' ' ' 
CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 
(Cấp lại lần thứ ) 

TRƯỞNG ban 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu số..ngày ... 
tháng ... năm ... của (1) ; 

Theo đề nghị của (2)...., 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: ; 

Điện thoại: Fax: ; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày 
tháng năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 

+ Điện thoại: Fax: ; 
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1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm rượu, như sau: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3).... của tổ chức, cá nhân sản xuất 

rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (4) 

Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3).... của tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu có tên sau: (4) 

b) Được phép tổ chức hệ thống bán buôn sản phẩm rượu tại các KCX và CN TP. Hồ 
Chí Minh. 

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điếm: 
ễ. (5) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 
(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giây phép 
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 
- (1); 
- ..(4); 
- Lưu: VT, (2,6). 

Chú thích: 
(1): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu. 
(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(6): Tên các tổ chức có liên quan. 
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4. Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm 
rượu. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: 

+ Đối với Trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 
của pháp luật. 

+ Đối với trường hợp cấp lại do hết hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của 
giấy phép 30 ngày, thương nhân tiếp tục kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu phải chuẩn 
bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

+ Hồ sơ của thương nhân được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ 
Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 
phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, 
Ban Quản lý có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý xem xét 
và cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu; Trường hợp 
không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý; hoặc có 
thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 
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+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuê; 

+ Bản cam kêt do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo 
đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của 
mình; 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiên kinh doanh); 

+ Bản sao Giấy tiêp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao giấy xác nhận công 
bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 

+ Bản sao Phiêu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (một bộ gửi Ban Quản lý, một bộ lưu tại trụ sở thương 
nhân xin cấp giấy phép). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chê xuất, 
khu công nghiệp 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
(theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 31 -
Thông tư 60/2014/TT-BCT); 

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 31 - Thông tư 
60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc 
kinh doanh rượu; 
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- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có 
hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 
hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công 
Thương tỉnh công bố; 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 

- Thông tư số 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 
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hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 31: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. 

Tên thương nhân: 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu 
ngày tháng năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM xem xét cấp Giấy 

phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau: 
1. Được phép mua: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (1) của doanh nghiệp bán 

buôn sản phẩm rượu có tên sau: (2) 
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (1) của doanh 

nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: (2) 
2. Được phép bán: 
Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm: (3) 

(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 
định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu 
sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu. 
(3): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
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Phụ lục 32: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

BAN QUẢN LÝ -—: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
TRƯỞNG BAN 

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số ngày ... tháng .... năm .... 
của (1) ; 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép (1) 

Địa chỉ trụ sở chính: ; 

Điện thoại: Fax: ; 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày 
tháng năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 

+ Điện thoại: Fax: ; 

1. Được phép mua: 
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a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (2) của doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: (3) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (2) của doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: (3) 

2. Được phép bán: 
Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm: 

(4) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 
(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

Nơi nhận: (Chức danh, Họ và Tên người ký, chữ ký và có 
- (1); đóng dấu) 
- (3); 
- Lưu: VT, (5). 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu. 
(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(5): Tên các tổ chức có liên quan. 
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5. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị 
tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý các Khu chê xuất và 
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý ), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đên thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 
30 phút đên 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý tiêp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ, nêu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý xem xét 
và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu; Trường hợp không cấp Giấy phép, Ban 
Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đên nhận kêt quả 
giải quyêt thủ tục hành chính tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý; hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kêt quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nêu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (theo mẫu); 

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (nêu có); 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (một bộ gửi Ban Quản lý, một bộ lưu tại trụ sở tổ chức, 
cá nhân xin cấp giấy phép). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
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lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu) 
hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (Phụ lục 34 -
Thông tư 60/2014/TT-BCT); 

+ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 40 - Thông tư 
60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 
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- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 34: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / ^ -1—' ' ' 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM. 

Tên doanh nghiệp: : 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày tháng 
năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu số ngày 

tháng năm do (1).... cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu 

số ngày tháng năm do (1).... cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp đề nghị Ban Quản lý xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh .... (2).... sản 

phẩm rượu, với lý do (3) (ghi rõ tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện 
đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính 
phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật 
liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên cơ quan đã cấp phép. 
(2): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 

(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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Phụ lục 40: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ " 1 1 

CÁC KHU CHÉ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
(Cấp lại lần thứ ) 

TRƯỞNG ban 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHÉ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số ngày ... tháng 
. . .  năm . . .  của (1) ;  

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép 

(1) 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: Fax: 

Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu 
ngày tháng năm , thay đổi lần thứ ngày 
tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 

+ Tên địa điểm kinh doanh: 
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+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 

+ Điện thoại: 
Fax: ; 

3. Được phép mua: 
c) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (2) của thương 

nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau: (3) 

d) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (2) của 
doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên 
sau: (3) 

2. Được phép bán: 
Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm: (4) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 
(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 
60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt một 
số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về 
sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 
Giấy phép này có giá trị đên hêt ngày.... tháng ... năm /. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
Nơi nhận: chữ ký và có đóng dấu) 

- „.n . . . . .ề(1); 
- "(3); 
- Lưu: VT, (5). 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu. 
(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm thương nhân dự kiên xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(5): Tên các tổ chức có liên quan. 
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6. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu chế xuất và 
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 
30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; Trường 
hợp không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không 
cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý; hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (theo 
mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; 

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (một bộ gửi Ban Quản lý, một bộ lưu tại trụ sở tổ chức, 
cá nhân xin cấp giấy phép). 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu (Phụ 
lục 33 - Thông tư 60/2014/TT-BCT); 

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Phụ lục 37 - Thông tư 
60/2014/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc 
kinh doanh rượu; 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có 
hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; 

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 
hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của 
sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho; 

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công 
Thương tỉnh công bố. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, 
kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính 
phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công Thương sửa đổi, 
bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền 
thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an 
toàn thực phẩm và điện lực, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2016; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017; 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 33: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / , ~— ' ' 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 
KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM 

Tên doanh nghiệp: : 
Địa chỉ trụ sở chính: ; 
Điện thoại: Fax: ; 
Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) số: do cấp lần đầu ngày tháng 
năm , thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

Địa điểm kinh doanh: 
+ Tên địa điểm kinh doanh: ; 
+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đã được cấp Giấy phép kinh doanh (1) sản phẩm rượu số ngày 

tháng năm do.... (2) cấp. 
Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (1) sản phẩm rượu 

số ngày tháng năm do (2) cấp (nếu có). 
Doanh nghiệp đề nghị Ban Quản lý xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

(2) sản phẩm rượu, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung 
để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây): 

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh,...) 

Thông tin cũ: 
Thông tin mới: 
1. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức (1).... sản phẩm rượu, như sau: 
a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3) của (4) sản phẩm 

rượu có tên sau: (5) 

Được phép tổ chức (1).... sản phẩm rượu tại (6) 

b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu: (3) của (4) sản 
phẩm rượu có tên sau: (5) 

Được phép tổ chức (1) sản phẩm rượu tại (6) 

3. Sửa đổi, bổ sung địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: 
a) Đề nghị sửa đổi: 
Thông tin cũ: 
Thông tin mới:.... 
b) Đề nghị bổ sung: 
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rõ tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT 
ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị 
định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nêu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ. 
(2) Ghi rõ tên cơ quan đã cấp Giấy phép. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi rõ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khác hoặc 

doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm rượu trực tiêp từ thương nhân nước ngoài hoặc của doanh nghiệp bán 
buôn sản phẩm rượu. 

(5): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiên xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu. 
(6): Ghi rõ tên KCX/KCN thành phố. 
(7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm doanh nghiệp dự kiên xin phép bổ sung để bán lẻ sản phẩm 

rượu. 
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Phụ lục 37: Ban hành theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ ~—: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm ... 

GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 

TRƯỞNG ban , 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 
năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số...(1)...ngày ... tháng ... năm 
...do (2) cấp cho (3) ; 

Căn cứ Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần ) 
số (1)...ngày ... tháng ... năm ..do ..(2)... cấp cho (3).... (nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 
số ngày ... tháng ... năm ... của (3) , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, (bổ sung) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số như 

sau: (4) 

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 
rượu số (1) không thay đổi. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện (3) phải thực hiện đúng các quy 
định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản 
xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 
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tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của 
pháp luật liên quan. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

(Chức danh, Họ và Tên người ký, 
Nơi nhận: chữ ký và có đóng dấu) 

- ....... (3); 
- --(5); 
- Lưu: VT 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ số Giấy phép đã được cấp 
(2): Ghi rõ tên cơ quan đã cấp Giấy phép 
(3): Tên thương nhân 
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung 
(5): Tên các tổ chức có liên quan 
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7. Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán buôn sản 
phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: 

+ Đối với trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật. 

+ Đối với trường hợp cấp lại do hết hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của 
Giấy phép 30 ngày, thương nhân tiếp tục kinh doanh phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo 
quy định của pháp luật. 

+ Hồ sơ của thương nhân được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý ), số 
35 Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai 
đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 
giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Trường hợp không cấp 
Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 
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+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuê; 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi 
rõ địa bàn dự kiên kinh doanh; 

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

• Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 

•Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu 
hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 

•Bảng kê thiêt bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 
doanh thuốc lá; 

+ Báo cáo kêt quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

• Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi 
tiêt danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản 
phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp 
bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuê đã nộp; 

•Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối. 

+ Bảng kê danh sách thương nhân, đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số 
thuê, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nêu đã kinh doanh) của các thương 
nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn; 

+ Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử 
dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên 
kêt góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh 
doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm); 

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: Giấy xác nhận của ngân hàng; 

+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm: 

• Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng 
liên doanh, liên kêt góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối 
thiểu là 01 năm); 
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•Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối 
với kho hàng (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó 01 bộ gửi Ban Quản lý, 01 bộ thương nhân 
lưu. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 21 -
Thông tư 21/2013/TT-BCT); 

- Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (Phụ lục 25 - Thông tư 
21/2013/TT-BCT); 

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 22 - Thông tư 21/2013/TT-
BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký 
ngành nghề kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá; 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt 
trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá 
hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá; 
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- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo 
hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với 
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) 
đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu 
kho; 

- Có phương tiện vận tải thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên 
doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy 
mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu phải có 01 xe có tải trọng từ 500 kg trở 
lên); đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời 
gian vận chuyển; 

- Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh 
nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt 
Nam đồng trở lên); 

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều 
kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 21: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Tên thương nhân: 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 
số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm , đăng 
ký thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
Đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp 
Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, cụ thể: 
6. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: (1) 
- Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: (2) 
....(tên thương nhân)...xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và 
những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá 
khác (nếu có). 
(2): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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Phụ lục 25: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 

BẢN CAM KẾT 
VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN 

VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ' 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chê xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Tên thương nhân : 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 

do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm , đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nêu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 

(ghi rõ tên thương nhân) xin cam kêt bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 
điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực 
chứa hàng) nêu trên./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 22: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

BAN QUẢN LÝ ~ 1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày tháng năm 

GIẤY PHÉP 
BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

TRƯỞNG ban 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số ngày ... tháng .... 
năm ... của (1); 

Theo đề nghị của (2), 
" QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
1. Cho phép (1) 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
6. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các 

thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 
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............. (3). ... 
- Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh. 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

(4) 
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 
điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- (1); (Ký tên và đóng dấu) 
- "(5); 
- Lưu: VT, (2). 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp phép 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá 
khác (nếu có). 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
(5): Tên các tổ chức có liên quan 
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8. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép mua bán sản 
phẩm thuốc lá; Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý các khu chê xuất và công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa 
Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đên thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút 
đên 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý tiêp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; 
Trường hợp không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đên nhận kêt quả 
giải quyêt thủ tục hành chính tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kêt quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo 
mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp; 

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chê xuất, 
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khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ 
lục 48 - Thông tư 21/2013/TT-BCT). 

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 49 - Thông tư 21/2013/TT-
BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Thông tư số 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 
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hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 48: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Tên thương nhân : : 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 
số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm , đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
6. Đã được (1) cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số ngày 
tháng năm 
7 .  Đ ã  đ ư ợ c  . . ( 1 ) . .  c ấ p  G i ấ y  p h é p  b á n  b u ô n  s ả n  p h ẩ m  t h u ố c  l á  ( s ử a  đ ổ i ,  b ổ  s u n g  l ầ n  
thứ ) số ngày tháng năm (nếu đã có) (2) (ghi rõ tên thương 
nhân)... kính đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 
xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như 
sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các 
đề nghị dưới đây): 
8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...) 
Thông tin cũ: 
Thông tin mới: 
9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 
Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 
"TT" ' ' ;•.; (3) .. r-Ằ 

Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh. 
10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 
a) Đề nghị sửa đổi: 
Thông tin cũ: 
Thông tin mới: (4) 
b) Đề nghị bổ sung: 
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(5) 
(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông 
tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
(2): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm 
thuốc lá. 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
(5): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung. 
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Phụ lục 49: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ế 

BAN QUẢN LÝ ——1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày. ..tháng...năm 20... 

GIẤY PHÉP 
BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 

TRƯỞNG ban 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số...(1)...ngày ... tháng .... năm do 
(2) cấp cho (3) ; 

Căn cứ Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 
số...(1)...ngày ... tháng ... năm ..do (2) cấp cho (3) (nếu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số ngày ... tháng ... năm ... của (3) ; 

Theo đề nghị của (4) , 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số.. .(1).. .như sau 

(5) 

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 
phẩm thuốc lá số (1) không thay đổi 
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Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt một số 
điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- (3); (Ký tên và đóng dấu) 
- (6); 

- --(7); 
- Lưu: VT, (4). 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ số Giấy phép đã được cấp 
(2): Tên cơ quan cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
(3): Tên thương nhân 
(4): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(5): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(ó): UBND TP. Hồ Chí Minh" 
(7): Tên các tổ chức có liên quan. 
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9. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị 
mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các khu chế xuất và công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa 
Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn 
thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý xem xét và cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Trường hợp 
không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có); 

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 
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g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá hoặc 
văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 54 -
Thông tư 21/2013/TT-BCT); 

- Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 55 - Thông tư số 21/2013/TT-
BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 54: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 20 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SAN PHẨM THUỐC LÁ 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Tên thương nhân: : 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số 

do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
6. Đã được (1) cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số ngày 
tháng năm cho 
7. Đã được (1) cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 
số ngày tháng năm cho (nếu có). 
8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Ban Quản lý xem xét cấp lại Giấy phép bán 
buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do (2) 

(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông 
tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Tên cơ quan đã cấp Giấy phép 
(2): Ghi rõ lý do xin cấp lại 
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Phụ lục 55: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ "—: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG GHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày tháng năm 20 

GIẤY PHÉP 
BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(Cấp lại lần thứ ) 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số ngày ... tháng .... 
năm ... của (1); 

Theo đề nghị của (2), 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

1. Cho phép (1) 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 

3. Điện thoại: Fax: ; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 
số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký thay 
đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
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- Tên: ; 

- Địa chỉ: ; 

- Điện thoại: Fax: ; 

6. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau: 

Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các 
thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

(3) 

Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

(4) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 
27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-
BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt một số điều của 
Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh 
thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (5) 

Giấy phép này có giá trị đên hêt ngày.... tháng ... năm /. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (ký tên và đóng dấu) 
- (1); 
- "(3); 
- Lưu: VT, .(2). 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá 
khác (nêu có) 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
(5): Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép đã được cấp lần đầu. 
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10. Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: 

+ Đối với Trường hợp cấp mới: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy 
định của pháp luật. 

+ Đối với trường hợp cấp lại do hết hiệu lực: Trước thời hạn hết hiệu lực của 
giấy phép 30 ngày, thương nhân tiếp tục kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải 
chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

+ Hồ sơ của thương nhân được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 
Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến 
thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 
00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 
lá; Trường hợp không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý 
do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý; hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
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- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; 

+ Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán 
buôn sản phẩm thuốc lá; 

+ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

* Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá; 

* Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu 
hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm); 

* Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 
doanh thuốc lá. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (một bộ gửi Ban Quản lý, một bộ lưu tại trụ sở thương 
nhân xin cấp giấy phép) 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hoặc văn 
bản từ chối cấp phép nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23 - Thông tư 
21/2013/TT-BCT); 

- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 24 - Thông tư 21/2013/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 



CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 15-7-2017 71 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên; 

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản 
phẩm thuốc lá; 

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 23: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chê xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1.Tên thương nhân: 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 
số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm , đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nêu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
Đề nghị Ban Quản lý các khu chê xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp 
Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau: 
6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có 
tên sau: (1) 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

(2) 
(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông 
tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiêt 
một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nêu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
(2): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiên xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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Phụ lục 24: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ẵ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẵ 

BAN QUẢN LÝ —1 : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày tháng năm 

GIẤY PHÉP 
BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ngày ... tháng .... năm 
.... của (1); 

Theo đề nghị của Phòng (2) , 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
1. Cho phép (1) 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký thay đổi lần 
thứ ngày tháng năm....; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: .... 
- Địa chỉ: 
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- Điện thoại: Fax: ; 
6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 

có tên sau: 
(3) 

7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 
rr..'J. (4) 
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư 
số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép 
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 

- .... . (1); 
- "(3); 
- Lưu: VT, ... 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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11. Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, 
bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy). 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các khu chế xuất và công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa 
Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút 
đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Trường hợp không 
cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý; hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chế xuất, 
khu công nghiệp. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý 
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g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hoặc văn 
bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 56 - Thông tư 
số 21/2013/TT-BCT); 

- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 56 - Thông tư số 21/2013/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiêt 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiêt một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 56: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 20 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM' THUỐC LÁ 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 
1. Tên thương nhân: : 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 

số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
- Tên: ; 
- Địa chỉ: ; 
- Điện thoại: Fax: ; 
6. Đã được (1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ngày 

tháng năm cho 
7. Đã được (1) cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

số ngày tháng năm cho (nếu có). 
8....(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý 
do (2) 

(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 
định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính ̂ phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, 
Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1) Tên cơ quan đã cấp phép 
(2) Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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Phụ lục 57: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ẵ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẵ 

BAN QUẢN LÝ —: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày tháng năm. 

GIẤY PHÉP 
BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(Cấp lại lần thứ ) 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ngày ... tháng .... 
năm ... của (1) ; 

Theo đề nghị của Phòng (2) , 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
1. Cho phép (1) 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) 
số do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm....; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
+ Tên: ; 
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+ Địa chỉ: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có 
tên sau: 

(3) 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

(4) 
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

(1) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư 
số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 
Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (5) 
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày.... tháng ... năm /. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) 

- .... . (1); 
- "(3); 
- Lưu: VT,.... 

Chú thích: 
(1): Tên thương nhân được cấp Giấy phép. 
(2): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp phép. 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân được phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
(5): Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã được ghi trong Giấy phép đã được cấp lần đầu. 
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12. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và 
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý các khu chê xuất và công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh Khiệm, phường Đa 
Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đên thứ Sáu (Sáng từ 07 giờ 30 phút 
đên 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý tiêp nhận hồ sơ, kiểm 
tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định cấp Biên nhận hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp 
hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Trường 
hợp không cấp Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không 
cấp. 

- Bước 4: Thương nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đên nhận kêt quả 
giải quyêt thủ tục hành chính tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý; hoặc 
có thể đăng ký dịch vụ nhận kêt quả thủ tục hành chính tại địa chỉ (nêu có). 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại trụ sở Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân trong khu chê xuất, 
khu công nghiệp. 



CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 15-7-2017 81 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá hoặc văn 
bản từ chối cấp phép nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 

- Phí thẩm định hồ sơ: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 
50 - Thông tư 21/2013/TT-BCT); 

- Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 51 - Thông tư 21/2013/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá; 

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật, trang thiết bị theo quy định; 

- Diện tích điểm kinh doanh dành cho thuốc lá tối thiểu phải có từ 03 m2 trở lên; 

- Có văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản 
phẩm thuốc lá; 

- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/5/2013; 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 
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doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013; 

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2013; 

- Thông tư số 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 
hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc 
lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 

- Văn bản số 9648/BCT-KH ngày 30/9/2014 của Bộ Công thương về việc hướng 
dẫn cấp một số loại Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP. 
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Phụ lục 50: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /... , ngày tháng năm 20 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Tên thương nhân : : 
2. Địa chỉ trụ sở chính: ; 
3. Điện thoại: Fax: ; 
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)... số 

do cấp đăng ký lần đầu ngày tháng năm ,đăng ký 
thay đổi lần thứ ngày tháng năm ; 
5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
+ Tên: ; 
+ Địa chỉ: ; 
+ Điện thoại: Fax: ; 
Đã được (1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ngày 
tháng năm 
Đã được... (1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 
số ngày tháng năm (nếu đã có) 

(2) 
...(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 
thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, 
với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện 
theo một trong các đề nghị dưới đây): 
1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...) 
Thông tin cũ: 
Thông tin mới: 
2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau: 
- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có 
tên sau: 

(3) 
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- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm (4) 
3. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá: 
a) Đề nghị sửa đổi: 
- Thông tin cũ: 
- Thông tin mới: (4) 
b) Đề nghị bổ sung: (5) 

(ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 
số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông 
tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp phép 
(2): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có). 
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá. 
(4): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

(5): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung. 
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Phụ lục 51: Ban hành theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ẵ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẵ 

BAN QUẢN LÝ —: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Số: /GP-BQL , ngày tháng năm. 

GIẤY PHÉP 
BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ) 

TRƯỞNG BAN 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, 
khu chê xuất và khu kinh tê; 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương 
quy định chi tiêt một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 

Căn cứ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số...(1)...ngày ... tháng .... năm ....do 
(2) cấp cho (3); 

Căn cứ Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần ) 
số...(1)...ngày ... tháng ... năm ..do ..(2)... cấp cho (3) (nêu đã có); 

Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số ngày 
... tháng ... năm ... của (3); 

Theo đề nghị của Phòng (4) 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số (1) như sau 

(5) 

Điều 2. Các nội dung khác quy định khác tại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số 
(1) không thay đổi 
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Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 

(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư 
số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: (ký tên và đóng dấu) 
- (1); 
- "(6); 
- Lưu: VT, 

Chú thích: 
(1): Số giấy phép đã được cấp. 
(2): Tên cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung. 
(3): Tên thương nhân. 
(4): Tên Phòng chức năng thẩm định trình cấp Giấy phép. 
(5): Nội dung sửa đổi bổ sung. 
(6): Tên các tổ chức có liên quan. 
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II. Lĩnh vực Thương mại quốc tế 

1. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và cấp 
Biên nhận. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp 
Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam 
kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ 
tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc việc thành lập văn phòng 
đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; Ban 
Quản lý gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan cấp phép, Bộ quản lý chuyên ngành 
có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng 
đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản 
lý chuyên ngành, Ban Quản lý cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng 
đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản 
nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến 
nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý. 
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại điện (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 
thương nhân nước ngoài (phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của 
Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của 
pháp luật Việt Nam); 

+ Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/ bổ nhiệm người đứng đầu Văn 
phòng đại diện; 

+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực 
hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành 
lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sư tồn tại và hoạt động của thương nhân nước 
ngoài trong năm tài chính gần nhất; 

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân 
(nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người 
đứng đầu Văn phòng đại diện; 

+ Tài liệu về địa diểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm: 

Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu 
chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn 
phòng đại diện. 

Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện (theo quy 
định tại điều 28 của Nghị định 07/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan); 

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài: Đề nghị 
thương nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài 
chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp gửi lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành: 05 ngày làm việc 
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kể từ ngày nhận nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài dự kiến 
đặt trụ sở Văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí 
Minh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 3.000.000 đồng/ 01 giấy phép. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (Mẫu MĐ-
1 - Thông tư số 11/2016/TT-BCT); 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam (mẫu GP-1 - Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định 
của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận. 

- Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành 
lập hoặc đăng ký; 

- Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương 
đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó 
phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ; 

- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

- Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với 
cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không phụ thuộc quốc gia, vùng 
lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn 
phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ quản lý chuyên ngành. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
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công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016. 

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
Thông tư quy định mức thu, chê độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiên thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành theo 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt Luật 
Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chê xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Tên thương nhân bằng tiêng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 
Tên thương nhân viêt tắt 
Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: Ngày 
cấp: .../.../... Cơ quan cấp: 
Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp: 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Số tài khoản: tại Ngân hàng: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: 
Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nêu có): 

Văn phòng đại diện số 1: 
Tên Văn phòng đại diện: 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:. Ngày cấp././. Cơ quan cấp: 
Mã số thuê: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nêu có) 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: 
Văn phòng đại diện số ...: (khai báo tương tự như trên) 
Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt động, bao 
gồm cả chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP (nêu có): 
Văn phòng đại diện số .: 
Tên Văn phòng đại diện: 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:. Ngày cấp././. Cơ quan cấp: 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: 
Thời điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: 
Văn phòng đại diện số ...: (khai báo 
tương tự như trên) 
Đề nghị cấp (cấp lại)1 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số ... 2 như sau: 
Tên Văn phòng đại diện: 
Tên giao dịch bằng tiêng Anh: 



92 CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 15-7-2017 

Tên viết tắt (nếu có): 
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố) 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực hiện) 

Thời hạn của Giấy phép thành lập: 
Người đứng đầu Văn phòng đại diện3: 
Họ và tên: Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 
Ngày cấp .../.../.... Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): 

Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm 
theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy 
định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 
số 07/2016/NĐ-CP). 
2 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép trước đó. 
3 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ kê khai họ 
và tên, số định danh cá nhân. 
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Mẫu GP-1: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy 
định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ " 1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm... 

GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Số: 
Cấp lần đầu: ngày .tháng ... năm. 

Điều chỉnh lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Gia hạn lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Cấp lại lần thứ:., ngày .tháng .năm. 

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số., ngày .tháng .năm.) 

TRƯỞNG BAN , 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
Xét Đơn đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh) 
- Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: .../.../... 
Cơ quan cấp: 
- Địa chỉ trụ sở chính: được thành 
lập Văn phòng đại diện tại (ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) 
Điều 2. Tên Văn phòng đại diện 
- Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Đơn đề 
nghị) 
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- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
Đơn đề nghị) 
- Tên viết tắt: (nếu có) 
Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt trụ sở Văn 
phòng đại diện theo Đơn đề nghị) 
Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện 9 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 
Ngày cấp:Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): . 
Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của 
thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại và quy định tại Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan). 
1 ' ' 
2. ................................................. 
Điều 6. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày. tháng. năm. đến hết ngày. tháng.. .năm... 
Điều 7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: .; 01 (một) 
bản lưu tại Ban quản lý. ./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP 
(Ký, đóng dấu) 

9 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ 
ghi họ và tên, số định danh cá nhân. 
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2. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân nước ngoài thực hiện việc cấp lại Giấy phép thành lấp 
Văn phòng đại diện trong các trường hợp sau: 

+ Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý 
đên một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm 
vi quản lý của một Ban Quản lý khác. Trong trường hợp này, Thương nhân nước 
ngoài thực hiện thủ tục cấp lại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc 
chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi. 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc 
bị tiêu hủy dưới mọi hình thức. 

- Bước 2: Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý các Khu 
chê xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đên thứ Sáu (Sáng từ 
07 giờ 30 phút đên 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 đên 17 giờ 00 phút). 

- Bước 3: Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban Quản lý tiêp nhận hồ sơ và cấp 
Biên nhận. 

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiêp nhận hồ sơ, nêu hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ 
sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
xem xét và cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp 
lại Giấy phép, Ban Quản lý trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp. 

- Bước 5: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đên 
nhận kêt quả giải quyêt thủ tục hành chính tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả - Ban 
Quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 
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+ Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác, Thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông 
báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi. Hồ sơ gồm: 

• Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 

• Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi Cơ quan cấp 
Giấy phép nơi chuyển đi; 

• Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 

• Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện nơi chuyển đến. 

+ Trường hợp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình 
thức: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài có trụ sở 
văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 1.500.000 đồng/ 01 giấy phép. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp/ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu 
MĐ-1, Thông tư số 11/2016/TT-BCT); 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-2, 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam (mẫu GP-1 - Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016. 

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành 
theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu 
thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Tên thương nhân bằng tiêng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 
Tên thương nhân viêt tắt 
Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: .../.../... Cơ 
quan cấp: 
Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp: 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Số tài khoản: tại Ngân hàng: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: 
Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đang hoạt động (nêu có): 
Văn phòng đại diện số 1: 
Tên Văn phòng đại diện: 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:. Ngày cấp././. Cơ quan cấp: 
Mã số thuê: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nêu có) 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: 
Văn phòng đại diện số ...: (khai báo 
tương tự như trên) 
Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập tại Việt Nam và đã chấm dứt hoạt động, bao 
gồm cả chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP (nêu có): 
V ă n  p h ò n g  đ ạ i  d i ệ n  s ố  . :  
Tên Văn phòng đại diện: 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số:. Ngày cấp././. Cơ quan cấp: 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: 
Thời điểm Cơ quan cấp Giấy phép công bố việc chấm dứt hoạt động: 
Văn phòng đại diện số ...: (khai báo tương 
tự như trên) 
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Đề nghị cấp (cấp lại)1 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số ... 2 như sau: 
Tên Văn phòng đại diện: 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 
Tên viết tắt (nếu có): 
Địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện: (ghi số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, 
tỉnh/thành phố) 
Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực hiện) 

Thời hạn của Giấy phép thành lập: 
Người đứng đầu Văn phòng đại diện : 
Họ và tên: Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 
Ngày cấp .../.../.... Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm 
theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy 
định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

1 Thương nhân lựa chọn cấp hoặc cấp lại (việc cấp lại áp dụng cho trường hợp cấp lại theo khoản 1 Điều 18 
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP) . 
2 Thương nhân tự khai báo trên cơ sở thứ tự các Văn phòng đại diện đã được cấp phép trước đó. 
3 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ 
kê khai họ và tên, số định danh cá nhân. 
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Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành theo 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 
Tên thương nhân viết tắt 
Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: Cơ 
quan cấp: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nếu có) 
Đề nghị cấp lại4 Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau: 
Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: ... Ngày cấp: .../.../ 
5Thứ tự của Văn phòng đại diện: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nếu có) 
Mã số thuế: 
Lý do cấp lại: 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm 
theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy 
định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

4 Áp dụng cho trường hợp cấp lại theo khoản 2 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP. 
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Mẫu GP-1: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy 
định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ ——: : : 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm... 

GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Số: 
Cấp lần đầu: ngày .tháng ... năm. 

Điều chỉnh lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Gia hạn lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Cấp lại lần thứ:., ngày .tháng .năm. 

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số., ngày .tháng .năm.) 

TRƯỞNG BAN , 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
Xét Đơn đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh) 
- Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: .../.../... 
Cơ quan cấp: 
- Địa chỉ trụ sở chính: được thành 
lập Văn phòng đại diện tại (ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) 
Điều 2. Tên Văn phòng đại diện 
- Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Đơn đề 
nghị) 
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- Tên giao dịch bằng tiêng Anh: (ghi bằng chữ in hoa tên giao dịch bằng tiêng Anh trong 
Đơn đề nghị) 
- Tên viêt tắt: (nêu có) 
Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt trụ sở 
Văn phòng đại diện theo Đơn đề nghị) 
Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện 9 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiêu: 
Ngày cấp:././.. Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): 
Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của 
thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại và quy định tại Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan). 
1 ' 
2. ................................................. 
Điều 6. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày. tháng. năm. đên hêt ngày. tháng.. .năm... 
Điều 7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: 01 (một) 
bản lưu tại Ban quản lý. ./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP 
(Ký, đóng dấu) 

9 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ 
ghi họ và tên, số định danh cá nhân. 
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3. Thủ tục điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi về các nội 
dung của Giấy phép dưới đây, Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

Các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép: 

+ Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài; 

+ Thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên quan trực 
tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam; 

+ Thay đổi người đứng đầu của của Văn phòng đại diện; 

+ Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện, Chi nhánh; 

+ Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh; 

+ Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban 
Quản lý. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và cấp 
Biên nhận. 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ 
sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không 
điều chỉnh Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không điều 
chỉnh. 

Trường hợp điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù 
hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, 
vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc việc thành 
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lập văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
ngành; Ban Quản lý gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời 
hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan cấp phép, Bộ quản lý 
chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập 
Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 
của Bộ quản lý chuyên ngành, Ban Quản lý cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập 
Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải 
có văn bản nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến 
nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 

+ Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể: 

• Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước 
ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi 
tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài (Giấy tờ này phải được cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận 
hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam). 

• Trường hợp thay đổi nội dung hoạt động của thương nhân nước ngoài có liên 
quan trực tiếp đến nội dung hoạt động của Chi nhánh tại Việt Nam: Bảo sao tài liệu 
pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi nội dung hoạt động của 
thương nhân nước ngoài (Giấy tờ này phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy 
định của pháp luật Việt Nam). 

• Trường hợp thay đổi người đứng đầu của của Văn phòng đại diện: Văn bản của 
thương nhân nước ngoài cử/ bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; 
bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là 
người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu 
mới của Văn phòng đại diện; Giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng 
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đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi. 

• Trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện: Bản sao biên 
bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương 
nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; bản sao 
tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện phù hợp với các quy định 
của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các 
điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

+ Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài; Đề nghị thương 
nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; phải 
được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng 
nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. Trường hợp gửi lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành: 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài có trụ sở 
văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 1.500.000 đồng/01 giấy phép. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3, 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT); 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam (mẫu GP-1 - Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
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ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016. 

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành theo 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt Luật 
Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày. tháng. năm. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên thương nhân: .(tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Tên thương nhân bằng tiêng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 
Tên thương nhân viêt tắt: 
Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: Ngày cấp: 
.../.../... Cơ quan cấp: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nêu có) 
Đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau: 
Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: Ngày cấp 
.../.../ 
6Thứ tự của Văn phòng đại diện: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nêu có) 
Mã số thuê: 
Nội dung điều chỉnh: 
Lý do điều chỉnh: 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm 
theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đên Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy 
định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nêu có) 

6 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã 
được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn 
phòng đại diện theo thời gian thành lập. 
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Mẫu GP-1: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy 
định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ -—1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm... 

GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Số: 
Cấp lần đầu: ngày .tháng ... năm. 

Điều chỉnh lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Gia hạn lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Cấp lại lần thứ:., ngày .tháng .năm. 

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số., ngày .tháng .năm.) 

TRƯỞNG BAN , 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
Xét Đơn đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh) 
- Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: .../.../... 
Cơ quan cấp: 
- Địa chỉ trụ sở chính: được thành 
lập Văn phòng đại diện tại (ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) 
Điều 2. Tên Văn phòng đại diện 
- Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Đơn đề 
nghị) 
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- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
Đơn đề nghị) 
- Tên viết tắt: (nếu có) 
Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt trụ sở Văn 
phòng đại diện theo Đơn đề nghị) 
Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện 9 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 
Ngày cấp:.../.../.... Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): 
Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của 
thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại và quy định tại Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan). 
1 ' 
2. ................................................. 
Điều 6. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày. tháng. năm. đến hết ngày. tháng.. .năm... 
Điều 7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: .; 01 (một) 
bản lưu tại Ban quản lý. ./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP 
(Ký, đóng dấu) 

9 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ 
ghi họ và tên, số định danh cá nhân. 
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4. Thủ tục gia hạn giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, thương 
nhân nước ngoài tiếp tục hoạt động phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và cấp 
Biên nhận. 

- Bước 3: 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, chưa hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý xem xét và gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không 
gia hạn Giấy phép, Ban Quản lý phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không gia hạn. 

- Bước 4: Thương nhân nước ngoài căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến 
nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban 
Quản lý. 

b) Cách thức thực hiện: Ban Quản lý. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của 
thương nhân nước ngoài (phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của 
Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của 
pháp luật Việt Nam); 

+ Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực 
hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị 
tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành 
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lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước 
ngoài trong năm tài chính gần nhất; 

+ Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

Lưu ý: Đối với các tài liệu, thành phần hồ sơ là tiếng nước ngoài: Đề nghị 
thương nhân dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài 
chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài có trụ sở 
Văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 

h) Phí, Lệ phí: 1.500.000 đồng/ 01 giấy phép. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh (theo 
mẫu MĐ-4, Thông tư số 11/2016/TT-BCT); 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam (mẫu GP-1 - Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
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Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016. 

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
Thông tư quy định mức thu, chê độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiên thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện ban hành theo 
Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu mẫu thực 
hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 
Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày. tháng. năm. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) 
Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) 
Tên thương nhân viết tắt 
Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp: Ngày cấp: 
.../.../... Cơ quan cấp: 
Thời hạn còn lại của Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh: 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nếu có) 
Đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện như sau: 
Tên Văn phòng đại diện: (tên trên Giấy phép thành lập) 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: Ngày cấp: .../.../ 
7Thứ tự của Văn phòng đại diện: 
Mã số thuế: 
Số lao động làm việc tại Văn phòng đại diện tại thời điểm gia hạn:... người; trong đó: 
- Số lao động nước ngoài:... người; 
- Số lao động Việt Nam: ... người. 
Thời hạn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập: 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm 
theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy 
định của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện./. 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

7 Chỉ áp dụng đối với thương nhân nước ngoài có nhiều hơn một Văn phòng đại diện tại Việt Nam và đã 
được cấp phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Thương nhân nước ngoài tự xác định thứ tự của Văn 
phòng đại diện theo thời gian thành lập. 
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Mẫu GP-1: Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy 
định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam. 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BAN QUẢN LÝ -—1 1 1 

CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. .tháng.. .năm... 

GIẤY PHÉP 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Số: 
Cấp lần đầu: ngày .tháng ... năm. 

Điều chỉnh lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Gia hạn lần thứ:., ngày .tháng .năm. 
Cấp lại lần thứ:., ngày .tháng .năm. 

(Cấp lại trên cơ sở Giấy phép số., ngày .tháng .năm.) 

TRƯỞNG BAN , 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam; 
Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam; 
Xét Đơn đề nghị của 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép: (ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiêng Anh) 
- Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: ... Ngày cấp: .../.../... 
Cơ quan cấp: 
- Địa chỉ trụ sở chính: được thành 
lập Văn phòng đại diện tại (ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) 
Điều 2. Tên Văn phòng đại diện 
- Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Đơn đề 
nghị) 
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- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa tên giao dịch bằng tiếng Anh trong 
Đơn đề nghị) 
- Tên viết tắt: (nếu có) 
Điều 3. Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện (ghi địa điểm đặt trụ sở 
Văn phòng đại diện theo Đơn đề nghị) 
Điều 4. Người đứng đầu Văn phòng đại diện 9 

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa) Giới tính: 
Quốc tịch: 
Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 
Ngày cấp:.../.../.... Nơi cấp: 
Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt 
Nam): 
Điều 5. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện (ghi cụ thể trên cơ sở đề nghị của 
thương nhân nước ngoài, phù hợp Luật Thương mại và quy định tại Nghị định số 
07/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan). 
1 ' 
2. ................................................. 
Điều 6. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày. tháng. năm. đến hết ngày. tháng.. .năm... 
Điều 7. Giấy phép này được lập thành 02 (hai) bản gốc: 01 (một) bản cấp cho: 01 (một) 
bản lưu tại Ban quản lý. ./. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP 
(Ký, đóng dấu) 

9 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ 
ghi họ và tên, số định danh cá nhân. 
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5. Thủ tục châm dứt hoạt động giây phép Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện 
thuộc một trong các trường hợp dưới đây chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý), số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng 
từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút). 

Trường hợp chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài: 

+ Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài. 

+ Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, 
vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. 

+ Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà 
thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn. 

+ Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà 
không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn. 

+ Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 44 
Nghị định 07/2016/NĐ-CP. 

+ Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong 
những điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 07/2016/NĐ-CP. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ và cấp 
Biên nhận. 

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Ban Quản lý có văn bản yêu cầu thương nhân nước ngoài 
bổ sung hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản 
lý có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý về việc chấm 
dứt hoạt động của Văn phòng đại diện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu, trừ 
trường hợp bị thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện); 

+ Bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với 
Trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện); 

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng 
bảo hiểm xã hội; 

+ Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao 
động; 

+ Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; 

Trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản lý 
để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban Quản 
lý khác, Hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện bao gồm: 

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu); 

+ Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài có trụ sở 
văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố Hồ Chí Minh. 

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý. 

g) Kết quả thủ tục hành chính: Công bố trên Trang thông tin điện tử của Ban 
Quản lý về chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 
diện/Chi nhánh tại Việt Nam (Mẫu TB, Thông tư số 11/2016/TT-BCT). 

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài 



118 CÔNG BÁO/Số 75+76/Ngày 15-7-2017 

và người đứng đầu Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm 
về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện. 
Đồng thời phải niêm yêt công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Văn 
phòng đại diện và chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, 
gồm cả nợ thuê và giải quyêt đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc 
tại Văn phòng đại diện, và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu 
công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng công báo; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chê xuất và khu kinh tê, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2014; 

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2016. 

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định 
biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ 
quy định chi Tiêt Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2016. 

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính Quy định 
Thông tư quy định mức thu, chê độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện của tổ chức xúc tiên thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài 
tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. 
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Mẫu TB: Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện./Chi nhánh ... tại Việt Nam 
ban hành theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công thương quy định biểu 
mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật 

Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Địa điểm, ngày. tháng. năm. 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 
CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.../CHI NHÁNH ...'TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

Tên thương nhân: .(ghi bằng chữ in hoa tên thương nhân bằng tiếng Anh) 
Tên Văn phòng đại diện/Chi nhánh tại Việt Nam: (ghi bằng chữ in hoa tên Văn phòng đại 
diện/Chi nhánh trong Giấy phép thành lập): 
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện/Chi nhánh số Ngày cấp: ... /./ 
Địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện/Chi nhánh: (ghi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại 
diện/Chi nhánh theo Giấy phép thành lập) 
Điện thoại: Fax: Email: Website: (nếu có) 
Thời hạn hoạt động: từ ngày.... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm 
11Thông báo việc thanh toán (hoặc chưa thanh toán) các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ 
khác có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.. ./Chi nhánh.: 
1. Thuế: 
2. Bảo hiểm xã hội: 
3. Các khoản khác: 
4. Các nghĩa vụ khác (nếu có): 
Đề nghi chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diên.../Chi nhánh tại Viêt Nam: Từ 

9 • • • 9 1 9 • • • • 

ngày.. .tháng.. .năm... 
Lý do chấm dứt hoạt động: 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo này. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, pháp luật Việt Nam 
liên quan đến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện/Chi nhánh của thương nhân nước 
ngoài tại Việt Nam./. 

Đại diên có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

11 Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do chuyển địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, không phải kê khai nội dung này. 

(Xem tiếp Công báo số 77+78) 


