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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 952/QĐ-UBND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 05 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa tên thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của UBND các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nam 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 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương về 
việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được 
chuẩn hóa tên thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND các xã trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, 

Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Ngọc Hưng
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STT TÊN THỦ TỤC CĂN CỨ PHÁP LÝ
GHI
CHÚ

I LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Cấp giấy xác nhận đăng 
ký sản xuất rượu thủ 
công để bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản 
xuất rượu để chế biến 
lại

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

2

Cấp sửa đổi, bổ sung 
giấy xác nhận đăng 
ký sản xuất rượu thủ 
công để bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản 
xuất rượu để chế biến 
lại

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

3

Cấp lại giấy xác nhận 
đăng ký sản xuất rượu thủ 
công để bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản 
xuất rượu để chế biến lại

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

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC CHUẨN HÓA TÊN 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA UBND CÁC XÃ TỈNH LÀO CAI

           (Kèm theo Quyết định số 952/QĐ–UBND
 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)


