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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

 
Số: 28/2017/TT-BCT 

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

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 

 
THÔNG TƯ 

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 
 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

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 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và 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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 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. 
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Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 
tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

“Điều 6. Cấp Giấy phép, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận 

1. Thương nhân có nhu cầu cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại Giấy 
phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 
thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh 
doanh xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy 
chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân gửi 01 (một) bộ 
hồ sơ về Bộ Công Thương, Sở Công Thương qua đường công văn hoặc qua mạng 
điện tử theo địa chỉ do Bộ Công Thương, Sở Công Thương thông báo trên trang 
thông tin điện tử.  

2. Thủ tục hành chính do Bộ Công Thương thực hiện 

a) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, 
Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp 
Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện 
làm thương nhân phân phối xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý 
kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 02 (hai) tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) cho thương nhân; 

c) Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp hoặc ủy quyền cho 
Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính, Sở Công Thương nơi thương 
nhân có cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra năng lực 
thực tế của thương nhân, lập thành văn bản gửi về Bộ Công Thương xem xét, cấp 
Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận 
đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; 

d) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của 
thương nhân, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp 
Giấy phép, Giấy xác nhận cho thương nhân; 
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đ) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương 
nhân, Bộ Công Thương cấp Giấy phép, Giấy xác nhận theo Mẫu số 2, Mẫu số 6, 
Mẫu số 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

3. Thủ tục hành chính do Sở Công Thương thực hiện 

a) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương 
nhân bổ sung; 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế 
và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ 
thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 (một) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương); Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Giấy chứng nhận 
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; 

c) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế không phù hợp với hồ sơ đề nghị của 
thương nhân, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp 
Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận cho thương nhân; 

d) Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế phù hợp với hồ sơ đề nghị của thương nhân, 
Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận cho thương nhân theo Mẫu số 4, 
Mẫu số 8, Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

4. Thương nhân có trách nhiệm nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 
Việc sử dụng phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 48/2011/TT-BCT 
ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định 
quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương 

1. Bổ sung Điều 10b như sau: 

“Điều 10b. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định 

1. Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Điều 5, Điều 9, Điều 13 và 
Điều 17 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và được cơ quan có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp. 
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2. Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết, quy trình thử nghiệm 
phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ Công Thương ban hành.” 

2. Bãi bỏ Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 33/2015/TT-BCT 
ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm 
định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện 

1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:  

"b) Đối với các thiết bị điện không thuộc điểm a khoản này, được kiểm định 
định kỳ theo quy định của nhà sản xuất, nhưng không quá 36 tháng đối với các 
thiết bị, dụng cụ điện quy định tại Mục II và Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư số 33/2015/TT-BCT". 

2. Sửa đổi Điều 7 như sau:  

“1. Việc kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện được thực hiện bởi tổ chức kiểm 
định đáp ứng yêu cầu tại Điều 9 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 
năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp và được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm 
định theo quy định. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thực 
hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP. 

2. Nội dung quy trình kiểm định do tổ chức kiểm định xây dựng cho từng loại 
thiết bị, dụng cụ trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo Thông tư số 33/2015/TT-BCT; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam; quy định, hướng dẫn của nhà chế tạo. Các 
hạng mục và phương pháp kiểm định phải được thể hiện trong từng quy trình cụ thể.  

3. Ngay sau khi kết thúc kiểm định, thiết bị, tổ chức thực hiện việc kiểm định 
thực hiện dán tem kiểm định cho thiết bị, dụng cụ điện đạt yêu cầu.  

a) Mẫu tem kiểm định theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 33/2015/ 
TT-BCT. Vị trí dán tem không bị che khuất, dễ quan sát và tránh được tác động 
không có lợi của môi trường; 

b) Trường hợp thiết bị, dụng cụ điện ở vị trí hoặc môi trường không thể thực 
hiện việc dán tem thì khi kết thúc kiểm định, tổ chức thực hiện việc kiểm định cấp 
Giấy chứng nhận kiểm định cho thiết bị, dụng cụ điện thay cho việc dán tem.” 
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3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:  

“b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động kiểm định, xem xét và công bố danh 
sách các tổ chức kiểm định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương”. 

4. Sửa đổi điểm h khoản 4 Điều 10 như sau: 

“Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, cấp thẻ kiểm định viên thực hiện kiểm định an 
toàn kỹ thuật thiết bị dụng cụ điện theo quy định của pháp luật. Tài liệu huấn luyện 
bao gồm các nội dung về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định 
pháp luật và nội dung kiểm định theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCT”. 

5. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3, khoản 9 Điều 5, Điều 8, Điều 9, điểm a khoản 4 
Điều 10, Mục I Phụ lục I, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII ban hành kèm theo Thông 
tư số 33/2015/TT-BCT. 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BCT 
ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản 

1. Bỏ cụm từ “có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu” tại 
khoản 2 Điều 1. 

2. Thay cụm từ “Bản sao có chứng thực theo quy định” bằng cụm từ “Bản sao 
từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để 
đối chiếu” tại khoản 3 Điều 1. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2013/TT-BCT 
ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất 
khẩu than 

Bổ sung khoản 2a Điều 5 như sau:  

“2a. Các giấy tờ được quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 
này là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm 
bản chính để đối chiếu”. 

Điều 6. Bãi bỏ một số Thông tư  

1. Bãi bỏ Chương IV của Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh 
doanh xuất khẩu gạo. 
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2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người 
loại từ 09 chỗ trở xuống và Thông tư số 04/2017/TT-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT 
ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ 
tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống. 

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp 

Các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận đã được cơ 
quan thực hiện thủ tục hành chính tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận 
hồ sơ. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Trần Tuấn Anh 

 

 

 

 

 


