
 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính
1
 

Nội dung 

sửa đổi 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh xăng 

dầu 
Tăng số ngày 

để thương nhân 

bổ sung hồ sơ 

lên 7 ngày; 

tăng thời hạn 

giải quyết hồ 

sơ của Sở 

Công Thương 

lên 30 ngày 

 

 

 

 

 

 

Ba mươi 

(30) ngày 

làm việc kể 

t  khi nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh  

Theo 

quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 

của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

 - Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

  - Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 

15/11/2021 của Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BCT 

ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ 

về kinh doanh xăng dầu. 

2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại lý 

kinh doanh xăng dầu 

                                           
1
 Thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.   



2 

 

  

3 

Cấp lại Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh xăng 

dầu Tăng số ngày 

để thương nhân 

bổ sung hồ sơ 

lên 7 ngày; 

tăng thời hạn 

giải quyết hồ 

sơ của Sở 

Công Thương 

lên 30 ngày 

Ba mươi 

(30) ngày 

làm việc kể 

t  khi nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

 

 

 

Theo 

quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014; 

- Thông tư số 1 /2021/TT-BCT ngày 15/11/2021. 

4 

Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

5 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ 

xăng dầu 

6 

Cấp lại Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

7 

Cấp Giấy ch ng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu 
Tăng số ngày 

để thương nhân 

bổ sung hồ sơ 

lên 7 ngày; 

thay đổi mẫu 

Đơn đề nghị. 

Hai mươi 

(20) ngày 

làm việc kể 

t  khi nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh  

Theo 

quy định 

của Bộ 

Tài 

chính 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; 

- Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014; 

- Thông tư số 1 /2021/TT-BCT ngày 15/11/2021. 

8 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy ch ng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán 

lẻ xăng dầu 

9 

Cấp lại Giấy ch ng 

nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 
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