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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;
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 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 328/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công 
Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 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 Sở Công Thương, 

Giám đốc sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 954/QĐ-UBND          

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

Lào Cai, ngày 05 tháng 4 năm 2016

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Ngọc Hưng
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số  954/QĐ-UBND
 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương

STT TÊN THỦ TỤC GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1 Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở 
biên giới

PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI.

I LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

1    Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Trình tự thực hiện

- Sở Công Thương Lào Cai tiếp nhận  hồ sơ đề nghị đăng ký thực 
hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc địa 
bàn tỉnh.
- Trong thời hạn (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Sở Công Thương trình UBND tỉnh Lào Cai lấy ý kiến Bộ Công 
Thương về danh sách thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo 
quy dịnh của pháp luật để thực  hiện mua bán hàng hóa qua cửa khẩu 
phụ, lối mở biên giới.
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộ Công Thương có trách 
nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản về danh sách thương nhân được thực 
hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên 
giới.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố 
danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa  
qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Trường hợp từ chối lựa chọn 
thương nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trả lời thương nhân 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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Cách thức thực 
hiện

- Qua Bưu điện
- Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công 
Thương

Thành phần,
số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối 
mở biên giới của thương nhân theo Phụ lục I Thông tư 52/2015/TT-
BCT.
- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 
liên hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 
01 bản sao, có xác nhận sao y bản chính của thương nhân.

Số lượng hồ sơ 01 bộ

Thời hạn
giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng
 thực hiện thủ tục 

hành chính
Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới tỉnh Lào Cai

Cơ quan 
thực hiện Sở Công Thương

Phí, Lệ phí Không

Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính Công bố danh sách thương nhân                                  

Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai

Mẫu đơn đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa 
khẩu phụ, lối mở biên giới theo mẫu tại Phụ lục I thông tư số 52/2015/
TT-BCT

Yêu cầu, 
điều kiện Không

Căn cứ pháp lý của 
thủ tục hành chính

- Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các 
nước có chung biên giới.
- Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công 
Thương về việc Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua 
biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 
20/10/2015 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các 
nước có chung biên giới.
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Phụ lục I
 Mẫu đơn đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, 

lối mở biên giới theo mẫu tại Phụ lục I thông tư số 52/2015/TT-BCT

TÊN THƯƠNG NHÂN(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ..........................…../
V/v đăng ký thực hiện hoạt 

động mua bán hàng hóa qua cửa 
khẩu phụ, lối mở biên giới

...............….., ngày .......... tháng ........... năm ...........

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA 
QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh ....................................................…..

- Tên thương nhân: ….....................................................................….....................................................................................................…....................

- Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh (hoặc Chi nhánh):….........................................................................................

- Điện thoại:….............................. Fax:...................................…..Email:...........................................Website:..........................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......... do...............................….. cấp ngày .......................................

- Ngành, nghề kinh doanh chính:....................................................…...................................................................................................…..

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công 
Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương 
nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung 
biên giới,... (1) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ... cho phép thực hiện hoạt động mua 
bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (2)

....................................................…../.

  Đại diện theo pháp luật của Thương nhân 
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký tên và đóng dấu)

______________________
1 Ghi tên thương nhân
2 Ghi tên cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thương nhân đăng ký thực hiện mua bán hàng hóa.


