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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

Số:           /QĐ-UBND                     Bình Định, ngày        tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ sung trên  ĩ   

v c  ƣu t ô g  à g  óa tr  g  ƣớc và  ĩ   v c điệ  t u c    m vi c ức 

 ă g quả   ý của Sở Cô g T ƣơ g tỉ   Bì   Đị   
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 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 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa 

bàn tỉnh Bình Định; 

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 73/TTr-SCT 

ngày 12 tháng 11 năm 2019,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 11 thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực 

điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định đã 

được phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) theo 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh (Phụ lục 1 kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 11 

thủ tục hành chính trên lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực điện 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định đã công 

bố tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 và Quyết định 



 

2 

 

số 646/QĐ-UBND  ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Phụ lục 2 kèm theo). 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ); 

- Bộ Công Thương; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT Phan Cao Thắng; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K6, KSTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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P ụ  ục 01 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRÊN LĨNH VỰC LƢU THÔNG  

HÀNG HÓA TRONG NƢỚC VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

T ủ tục  à   c í   đƣợc cô g bố t e    ƣơ g á  đơ  giả   óa đƣợc   ê duyệt t i Quyết đị   số 3792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

10  ăm 2019  của C ủ tịc  Ủy ba    â  dâ  tỉ   

I. Lĩ   v c Lƣu t ô g  à g  óa tr  g  ƣớc 

1  

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm tổng đại 

lý kinh doanh 

xăng dầu thuộc 

thẩm quyền cấp 

của Sở Công 

Thương 

15 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 

+ Ở thị xã, thành phố:  

1.200.000 (đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định) 

+ Ở huyện:  600.000 

(đồng/điểm kinh 

doanh/lần thẩm định) 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

26/10/2014 của Bộ trưởng 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 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

xăng dầu; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng 

dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh 

hàng hóa, 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 hóa. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc thông qua phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh 

vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

2 

 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

15 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 

+ Ở thị xã, thành phố:  

1.200.000 (đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định) 

+ Ở huyện:  600.000 

(đồng/điểm kinh doanh/ 

lần thẩm định) 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

26/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh  

 

3 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy 

chứng nhận cửa 

hàng đủ điều 

kiện bán lẻ 

xăng dầu 

15 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

- 

+ Ở thị xã, thành phố:  

1.200.000 (đồng/điểm 

kinh doanh/lần thẩm 

định) 

+ Ở huyện:  600.000 

(đồng/điểm kinh doanh/ 

lần thẩm định) 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 của Chính phủ; 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 

26/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương; 

- Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 

08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Quy 

Nhơn 

Thương; 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh 

II. Lĩ   v c Điệ  

4 

Cấp giấy phép 

hoạt động tư vấn 

chuyên ngành 

điện thuộc thẩm 

quyền cấp của 

địa phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 
Phí thẩm định: 

800.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Điện 

lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện lực. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy 

phép hoạt động điện lực. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định về việc ủy quyền cấp Giấy 

phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc thông qua phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh 

vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

5 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

hoạt động tư vấn 

chuyên ngành 

điện thuộc thẩm 

quyền cấp của 

địa phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

- 
Phí thẩm định: 

400.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

6 

Cấp giấy phép 

hoạt động phát 

điện đối với nhà 

máy điện có quy 

mô công suất 

dưới 3MW đặt 

tại địa phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 
Phí thẩm định: 

2.100.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

7 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

hoạt động phát 

điện đối với nhà 

máy điện có quy 

mô công suất 

dưới 3MW đặt 

tại địa phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy Nhơn 

- 
Phí thẩm định: 

1.050.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

- 

8 
Cấp giấy phép 

hoạt động bán lẻ 

12 

ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 
- 

Phí thẩm định: 

700.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa 

phương 

làm 

việc 

hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy Nhơn 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

9 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa 

phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

- 
Phí thẩm định: 

350.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

10 

Cấp giấy phép 

hoạt động phân 

phối điện đến 

cấp điện áp 35 

kV tại địa 

phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 
Phí thẩm định: 

800.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- 
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TT 
Tê  t ủ tục 

hành chính 

T ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

t  c  iệ  

T  c 

 iệ  tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

dịc  vụ 

BCCI 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

11 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung giấy phép 

hoạt động phân 

phối điện đến 

cấp điện áp 35 

kV tại địa 

phương 

12 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà Trưng, 

thành phố 

Quy 

Nhơn 

- 
Phí thẩm định: 

400.000 đồng/hồ sơ 

- Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 

15/01/2018 của Chính phủ. 

- Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

- Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/ 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

- 
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P ụ  ục 2 

BÃI BỎ 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƢỚC  

VÀ LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

(Ban hành theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

TT Mã số TTHC Tê  T ủ tục  à   c í   Că  cứ   á   ý 

T ủ tục  à   c í   đã cô g bố t i Quyết đị   số 1519/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5  ăm 2018 của C ủ tịc  Ủy ban nhân dân 

tỉ   bị bãi bỏ 

1 BCT-BDI-270395 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm 

quyền cấp của Sở Công Thương 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng 

hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

2 BCT-BDI-270517 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu  

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  

3 BCT-BDI-270588 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu 

- Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  

T ủ tục  à   c í   đã cô g bố t i Quyết đị   số 646/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3  ăm 2019 của C ủ tịc  Ủy ban nhân dân 

tỉ   bị bãi bỏ 

4 BCT-BDI-275202 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh  

5 BCT-BDI-275203 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn 

chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
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6 BCT-BDI-275204 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy 

điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

7 BCT-BDI-275205 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện 

đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại 

địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

8 BCT-BDI-275206 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện 

áp 0,4kV tại địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

9 BCT-BDI-275207 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

10 BCT-BDI-275208 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35 kV tại địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 

11 BCT-BDI-275209 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối 

điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương 

Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
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