Th tc Cp li giy phép bán l sn phm thuc lá do mt rách, nát, b
cháy, b tiêu hy mt phn hoc toàn b
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h s theo hng dn.
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn tip nhn h s và chuyn sang Phòng
Kinh t hoc Phòng Kinh t và H tng
+ Bc 3: Chuyên viên x lý h s, trình lãnh o phòng ký và chuyn giy phép cho B phn tip nhn và tr kt qu
tr cho công dân, t chc
- Cách thc thc hin: H s c np trc tip ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn
- Thành phn h s:
+ Vn bn ngh cp li;
+ Bn sao Giy chng nhn iu kin u t trng cây thuc lá, Giy phép mua bán nguyên liu thuc lá, Giy phép
ch bin nguyên liu thuc lá, Giy phép sn xut sn phm thuc lá, Giy phép mua bán sn phm thuc lá ã c cp
(nu có).
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: 03 ngày làm vic
- i tng thc hin th tc hành chính: Cá nhân và t chc
- C quan thc hin th tc hành chính: Phòng Kinh t hoc Phòng Kinh t và H tng
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy phép
- L phí: 200.000 ng. Riêng a bàn 03 xã min núi: xã Hòa Phú, xã Hòa Ninh và xã Hòa Bc thuc
huyn Hòa Vang, áp dng mc thu bng 50% quy nh trên
- Tên mu n, mu t khai: n ngh cp li giy phép bn l sn phm thuc lá do mt rách, nát, b cháy, b tiêu hy
mt phn hoc toàn b”
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính: Không có - Cn c pháp lý ca th tc hành chính:
+ Ngh nh s 67/2013/N-CP ngày 27 tháng 6 nm 2013 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin pháp
thi hành Lut Phòng, chng tác hi ca thuc lá v kinh doanh thuc lá.
+ Thông t s 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 nm 2013 ca B Công Thng quy nh chi tit mt s iu ca
Ngh nh s 67/2013/N-CP ngày 27 tháng 6 nm 2013 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin pháp
thi hành Lut Phòng, chng tác hi ca thuc lá v kinh doanh thuc lá.
+ Thông t s 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 nm 2012 ca B Tài Chính Quy nh mc thu, ch thu, np,
qun lý và s dng phí thm nh kinh doanh hàng hóa, dch v hn ch kinh doanh; phí thm nh kinh doanh
hàng hóa, dch v kinh doanh có iu kin thuc lnh vc thng mi; l phí cp Giy chng nhn iu kin kinh doanh; l
phí cp Giy phép kinh doanh thuc lnh vc thng mi và l phí cp Giy phép thành lp S giao dch hàng hóa.

+ Công vn s 739/BCT-CNN ngày 24 tháng 01 nm 2014 ca B Công Thng v vic iu chnh Thông t
21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 nm 2013 ca B Công Thng.

