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1. MỤC ĐÍCH 

Hƣớng dẫn này đƣợc thiết lập nhằm mục đích thống nhất kiểm soát và quy định cách 

thức các thông tin văn bản dƣới dạng tài liệu, hồ sơ thuộc HTQLCL của Sở Công 

Thƣơng. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Hƣớng dẫn này áp dụng đối với các tài liệu, hồ sơ của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2015 do Sở Công Thƣơng ban hành, bao gồm:  

- Mô hình HTQLCL; 

- Chính sách chất lƣợng; 

- Mục tiêu chất lƣợng; 

- Các quy định, hƣớng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát HTQLCL; 

- Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 

- Các phụ lục, biểu mẫu ; 

- Các tài liệu từ bên ngoài đƣợc sử dụng để hoạch định và vận hành HTQLCL của Sở 

Công Thƣơng, bao gồm: Các quy định, hƣớng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát 

HTQLCL; nghiệp vụ văn thƣ lƣu trữ và đƣợc kiểm soát theo Hƣớng dẫn này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Mô hình HTQLCL. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- Thông tin dạng văn bản: thông tin yêu cầu phải đƣợc kiểm soát và đƣợc duy trì bởi 

một tổ chức và phƣơng tiện mà nó đƣợc trình bày hoặc lƣu trữ (dƣới bất kỳ định dạng và 

phƣơng tiện nào và từ bất kỳ nguồn nào). 

- Tài liệu: là các thông tin dạng văn bản phục vụ cho việc hoạch định và kiểm soát 

HTQLCL. 

- Hồ sơ: là các thông tin dạng văn bản dùng để công bố các kết quả hay cung cấp bằng 

chứng về các hoạt động đƣợc thực hiện của HTQLCL. 

Chú thích: 

+ Hồ sơ chất lượng có thể được sử dụng để lập tài liệu về xác định nguồn gốc và để cung 

cấp bằng chứng về kiểm tra xác nhận, về hành động khắc phục. 

+ Hồ sơ không thuộc diện kiểm soát sửa đổi. 

- CBCCNV: Cán bộ, công chức, nhân viên; 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lƣợng. 

- Ban ISO: Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Công Thƣơng. 

5. NỘI DUNG 

5.1 Kiểm soát tài liệu: 

5.1.1 Hệ thống tài liệu HTQLCL: 

a) Tài liệu HTQLCL của Sở Công Thƣơng bao gồm: 

+ Chính sách chất lƣợng; 



+ Mục tiêu chất lƣợng; 

+ Mô hình HTQLCL; 

+ Các quy định, hƣớng dẫn dùng để vận hành và kiểm soát HTQLCL; 

+ Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 

+ Các phụ lục, biểu mẫu. 

b) Tài liệu HTQLCL đƣợc nhận biết và kiểm soát bằng Danh mục thông tin dạng văn 

bản HTQLCL theo Phụ lục 03 (PL.03) tại Mô hình HTQLCL. 

5.1.2 Tạo lập tài liệu: 

5.1.2.1 Trách nhiệm biên soạn, soát xét, phê duyệt  

Tạo lập tài liệu, Sở Công Thƣơng quy định trách nhiệm biên soạn, soát xét, phê duyệt cụ 

thể nhƣ sau: 

TT Loại tài liệu 
Biên 

soạn 
Soát xét Phê duyệt 

1 Chính sách chất lƣợng 

Thƣ ký 

Ban ISO 
Phó Ban ISO 

Giám đốc  

Sở Công Thƣơng  

2 Mục tiêu chất lƣợng của Sở 

Công Thƣơng 

3 Mô hình HTQLCL 

4 
Quy định, Hƣớng dẫn để vận 

hành và kiểm soát HTQLCL 

5 
Quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính 

Chuyên 

viên 
Lãnh đạo phòng 

Lãnh đạo Sở 

Công Thƣơng 

5.1.2.2 Bố cục tài liệu  

Bố cục các tài liệu của HTQLCL đƣợc trình bày tuân thủ theo các yêu cầu của các văn 

bản quy định có liên quan, đối với Quy trình, Quy định và Hƣớng dẫn sẽ bao gồm cơ bản 

các mục sau: 

1. Mục đích; 

2. Phạm vi áp dụng; 

3. Tài liệu viện dẫn; 

4. Định nghĩa/ viết tắt; 

5. Nội dung; 

6. Biểu mẫu; 

7. Hồ sơ cần lƣu. 

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế của Sở Công Thƣơng quyết định các nội dung chính 

trong mỗi tài liệu cho phù hợp, tuy nhiên, tối thiểu gồm các nội dung: Mục đích; Phạm vi 

áp dụng; Nội dung và Biểu mẫu. 
 

5.1.2.3 Quy định về thông tin ban hành tài liệu 

- Mã số tài liệu đƣợc quy định nhƣ sau: 

  



Loại tài liệu Mã hiệu Chú thích 

Chính sách 

chất lƣợng 

CSCL - XX: Số thứ tự (bắt đầu từ 01). 

- CQ: Ký hiệu tên cơ quan. 

- nn: Ký hiệu Phòng/ Bộ phận. 

- mm: Số thứ tự của biểu mẫu. 

Ví dụ:  

- HD.SCT.01: Hướng dẫn số 01 

của Sở Công Thương; 

- BM.HD.SCT.01-01: Biểu mẫu số 

01 trong Hướng dẫn số 01 của Sở 

Công Thương; 

- QT.QLTM.01: Quy trình số 01 

của Phòng QLTM thuộc Sở Công 

Thương; 

- BM.QT.QLTM.01-01 (Biểu mẫu 

số 01 của Quy trình QT.QLTM.01 

của phòng QLTM thuộc Sở Công 

Thương); 

- Tương tự cho Quy định. 

Mục tiêu chất 

lƣợng 

MTCL 

Mô hình 

HTQLCL 

MHHT 

Quy định (để 

vận hành và 

kiểm soát 

HTQLCL) 

QĐ.CQ.XX 

Hƣớng dẫn (để 

vận hành và 

kiểm soát 

HTQLCL) 

HD.CQ.XX 

Quy trình giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

QT.nn.XX 

Biểu mẫu BM.QĐ/HD/QT.CQ/nn.XX-mm 

Phụ lục PL.XX 

- Ký hiệu của các Phòng chuyên môn và Sở Công Thƣơng thống nhất trong tài liệu theo 

bảng dƣới đây: 

Tên Cơ quan, Phòng Ký hiệu 

Sở Công Thƣơng  SCT 

Quản lý công nghiệp QLCN 

Quản lý thƣơng mại QLTM 

Quản lý năng lƣợng QLNL 

Kỹ thuật an toàn – Môi trƣờng KTAT 

Thanh tra TTra 

Văn phòng VP 

- Ngày ban hành tài liệu đƣợc quy ƣớclà xx/yy/zz 

+ xx: là ngày ban hành tài liệu (các ngày nhỏ hơn 10 đƣợc ghi kèm số 0 đằng trƣớc). 

+ yy: là tháng ban hành tài liệu(các ngày nhỏ hơn 3 đƣợc ghi kèm số 0 đằng trƣớc). 

+ zz: năm ban hành tài liệu đƣợc viết đầy đủ 4 số hoặc 2 số cuối. 

Ví dụ:09/01/2019 hoặc 09/01/19: Ban hành ngày 09 tháng 01 năm 2019. 

  



5.1.3 Viết mới và sửa đổi tài liệu 

- Công chức, ngƣời lao động tại các phòng chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL 

nếu có yêu cầu viết mới, sửa đổi tài liệu của HTQLCL phải báo cáo và đƣợc lãnh đạo Sở 

Công Thƣơng xem xét trƣớc khi thực hiện theo yêu cầu Biểu mẫu BM.HD.SCT.02-01. 

- Tài liệu đƣợc sửa đổi ban hành: 

+ Nếu sửa đổi nội dung trong tài liệu trên mỗi trang có thay đổi dƣới 1/3 trang thì phần 

nội dung sửa đổi đƣợc thể hiện bằng chữ nghiêng, trƣờng hợp trên 1/3 trang thì đƣợc thể 

hiện bằng chữ thƣờng cho cả trang có nội dung sửa đổi. 

+ Cá nhân, phòng chức năng đƣợc phân công biên soạn có trách nhiệm cập nhật tài liệu 

đã sửa đổi; Thƣ ký ISO có trách nhiệm phân phối cho cá nhân, phòng chức năng liên 

quan quản lý và sử dụng, đồng thời thu hồi/ kiểm soát tài liệu đã bị sửa đổi hay lạc hậu. 

Tài liệu đƣợc sửa đổi ban hành phải đƣợc ghi tóm tắt vào trang sửa đổi của tài liệu để 

nhận biết thông tin đƣợc sửa đổi. 

5.1.4 Phân phối tài liệu 

- Tài liệu kiểm soát thuộc HTQLCL do cá nhân, phòng chức năng đƣợc phân công biên 

soạn có trách nhiệm kiểm soát hiệu lực và lƣu bản gốc dƣới dạng bản giấy, đồng thời 

chuyển tài liệu đó sang dạng điện tử  và giao Thƣ ký ISO phân phối (Thƣ ký ISO thông 

báo đến tổ chức, cá nhân đƣợc nhận tài liệu phân phối qua Văn phòng điện tử và tổ chức, 

cá nhân đƣợc nhận tài liệu phân phối truy cập vào Trang thông tin điện tử (Website) của 

Sở nhận tài liệu phân phổi). Tài liệu này đƣợc lãnh đạo Sở Công Thƣơng thống nhất quy 

định tại Phụ lục 03 (PL.03) tại Mô hình HTQLCL. 

- Tài liệu đƣợc phân phối cho cá nhân, phòng chức năng liên quan có trách nhiệm quản lý 

và sử dụng. 

- Các tài liệu đƣợc điện tử hóa để phân phối phải đƣợc kiểm soát bằng cách ký Chữ ký số 

của cơ quan. Dấu hiệu kiểm soát là: “Dấu của Sở Công Thƣơng”. 

5.1.5 Kiểm soát tài liệu bên ngoài 

- Các tài liệu bên ngoài liên quan đến HTQLCL của Sở Công Thƣơng đƣợc kiểm soát và 

quản lý tại Danh mục tài liệu bên ngoài đƣợc kiểm soát Biểu mẫu BM.HD.SCT.02-02.  

- Tài liệu bên ngoài này, hình thức tài liệu đƣợc kiểm soát có thể là bản giấy hoặc bản 

mềm, đƣợc tiếp nhận từ công tác văn thƣ, download từ internet, kênh khác,...và phải đƣợc 

lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét trƣớc khi đƣa vào Danh mục tài liệu bên ngoài đƣợc 

kiểm soát.  

5.2 Kiểm soát hồ sơ 

- Hồ sơ HTQLCL của Sở Công Thƣơng đƣợc xác định và kiểm soát bằng Danh mục hồ 

sơ theo mẫu BM.HD.SCT.02-03 để đảm bảo cung cấp bằng chứng cho việc thực hiện 

phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và quy định pháp luật, cụ thể đƣợc 

quy định theo Bảng sau: 

TT Hồ sơ lĩnh vực Trách nhiệm xác định và kiểm soát 

1 Vận hành và kiểm soát HTQLCL Thƣ ký ISO 

2 Giải quyết thủ tục hành chính Phòng chuyên môn 

- Phƣơng pháp sắp xếp và quản lý hồ sơ tuân thủ theo các yêu cầu tại các văn bản pháp 

quy có liên quan của cơ quan. 



- Hồ sơ sắp xếp phải đảm bảo tính khoa học dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. 

- Hồ sơ phải đảm bảo tính đồng nhất về phƣơng pháp sắp xếp, nhãn mác cặp, mẫu mã 

cặp, phải phân định loại hồ sơ, bộ phận quản lý. 

- Hồ sơ sau khi hết hạn lƣu phải đƣợc hủy hoặc chuyển về kho lƣu trữ. Trình tự hủy hồ 

sơ, nhất là hồ sơ hành chính phải theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian lƣu hồ sơ theo quy định của từng ngành, lĩnh vực về thời hạn lƣu hồ sơ. 

5.3 Yêu cầu trong quá trình sử dụng 

- Liên tục cập nhật vào danh mục khi có hồ sơ mới phát sinh, lập cặp hồ sơ mới. 

- Khi sử dụng xong hồ sơ phải sắp xếp vào đúng vị trí đã lấy ra sử dụng, theo thứ tự. 

6. BIỂU MẪU 

STT Ký hiệu biểu mẫu Tên biểu mẫu 

1 BM.HD.SCT.02-01 Phiếu yêu cầu viết/ sửa đổi tài liệu 

2 BM.HD.SCT.02-02 Danh mục tài liệu bên ngoài đƣợc kiểm soát 

3 BM.HD.SCT.02-03 Danh mục hồ sơ 

4 PL.03 Danh mục tài liệu HTQLCL 

7. HỒ SƠ CẦN LƢU 

STT Tên hồ sơ Trách nhiệm lƣu Thời gian lƣu 

1 
Phiếu yêu cầu viết/ sửa 

đổi tài liệu 

Phòng chuyên môn/ Thƣ 

ký ISO 
Vĩnh viễn 

2 
Danh mục tài liệu 

HTQLLC 
Thƣ ISO Vĩnh viễn 

3 
Danh mục tài liệu bên 

ngoài đƣợc kiểm soát 
Phòng chuyên môn Vĩnh viễn 

4 Danh mục hồ sơ Phòng chuyên môn Theo quy định 

 

  



CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO 

    

1. Biểu mẫu BM.HD.SCT.02-01 

 

PHIẾU YÊU CẦU VIẾT/ SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Ngƣời yêu cầu:…………………………, Phòng/ Đơn vị:……………………….… 

Tên tài liệu cần viết hoặc sửa đổi/ Mã hiệu hiệu:……………………………...….. 

Lần ban hành:…………….Ngày ban hành:…………Lần sửa đổi:…………….. 

Lý do ban hành mới/ sửa đổi:……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Nội dung: 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

  Ngày….tháng….năm…… 

         Ngƣời đề nghị 

 

 

Ý kiến xem xét của phụ trách lĩnh vực liên quan: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………     

      Ngày…..tháng…..năm..…

     Ký tên 

 

 

 

Ý kiến xem xét của Đại diện lãnh đạo: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………      

      Ngày…..tháng…..năm..… 

       Ký tên 



2. Biểu mẫu BM.HD.SCT.02-02 

 

PHÒNG/ ĐƠN VỊ……………………………... 

 

 

 

DANH MỤC  

TÀI LIỆU BÊN NGOÀI ĐƢỢC KIỂM SOÁT 

 

Ngày xem xét: ………………. 

Bộ phận: 

 Ngày lập: ………………… 

Công chức kiểm soát:  

 

STT Tên tài liệu Số hiệu Cơ quan ban hành  
Ngày ban 

hành 

Liên quan đến 

hoạt động 

Ngày nhận/ 

cập nhật 

Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



3. Biểu mẫu BM.HD.SCT.02-03 

 

DANH MỤC HỒ SƠ 

TT Tên hồ sơ Mã số 
Thời gian 

lƣu 

Trách nhiệm 

lƣu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



4. Biểu mẫu  PL.03 

DANH MỤC TÀI LIỆU HTQLCL 

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 
 

TT Tên tài liệu Mã hiệu 
Hình 

thức 

Lần ban 

hành- 

ngày 

ban 

hành 

Lần 

sửa 

đổi 

Trách 

nhiệm 

kiểm 

soát 

Cá nhân/ 

Phòng nhận 

phân phối 

Ghi chú 

I Mô hình hệ thống quản lý chất lượng MHHT Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản điện 

tử thông qua VPĐT 

và Website  

II Vận hành và kiểm soát HTQLCL        

1 Chính sách chất lƣợng CSCL Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

2 Mục tiêu chất lƣợng MTCL Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

3 Hƣớng dẫn Quản lý rủi ro và cơ hội HD.SCT.01 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

4 Hƣớng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn 

bản. 

HD.SCT.02 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

5 Hƣớng dẫn đánh giá nội bộ HD.SCT.03 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



vị thuộc SCT 

6 Hƣớng dẫn xem xét  của lãnh đạo HD.SCT.04 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

7 Hƣớng dẫn kiểm soát sản phẩm không 

phù hợp và hành động khắc phục 

HD.SCT.05 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Thƣ ký 

Ban ISO 

Lãnh đạo Sở và 

các phòng, đơn 

vị thuộc SCT 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

III Quy trình giải quyết thủ tục hành chính        

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thƣơng thực hiện. 

QT.KTAT.01 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thƣơng thực hiện. 

QT.KTAT.02 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

3 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá 

nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công 

Thƣơng.  

QT.KTAT.03 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng. 

QT.KTAT.04 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

5 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn  vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng. 

QT.KTAT.05 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2721


6 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn tiền chất thuốc nổ. 

QT.KTAT.06 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

7 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn  tiền chất thuốc nổ. 

QT.KTAT.07 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

8 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.08 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

9 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.09 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

10 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Công Thƣơng. 

QT.KTAT.10 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.11 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.12 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

13 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

QT.KTAT.13 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.14 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. 

QT.KTAT.15 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

16 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 

nghiệp. 

QT.KTAT.16 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

17 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật 

an toàn vận chuyển hàng công nghiệp 

nguy hiểm 

QT.KTAT.17 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

18 Cấp thông báo xác nhận công bố sản 

phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật tƣơng ứng 

QT.KTAT.18 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

19 Cấp Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp 

(quy mô dƣới 3 triệu lít/năm) 

QT.KTAT.19 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 

rƣợu công nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu 

lít/năm) 

QT.KTAT.20 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

21 Cấp lại Giấy phép sản xuất rƣợu công 

nghiệp (quy mô dƣới 3 triệu lít/năm) 

QT.KTAT.21 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.22 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.23 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2739


ISO; VP, Ttra. 

24 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào chai 

QT.KTAT.24 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.25 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.26 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

27 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào xe bồn 

QT.KTAT.27 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

QT.KTAT.28 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

29 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào phƣơng tiện vận tải  

QT.KTAT.29 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

30 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LPG vào phƣơng tiện vận 

tải  

QT.KTAT.30 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.31 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



32 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.32 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp LNG vào phƣơng tiện vận 

tải 

QT.KTAT.33 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm 

nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải CNG 

QT.KTAT.34 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

35 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp CNG vào phƣơng tiện vận tải 

QT.KTAT.35 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

36 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện trạm nạp CNG vào phƣơng tiện vận 

tải 

QT.KTAT.36 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

KTAT 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

37 Thông báo hoạt động khuyến mại QT.QLTM.01 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

38 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 

chƣơng trình khuyến mại 

QT.QLTM.02 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

39 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với 

chƣơng trình khuyến mại mang tính may 

rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng 

QT.QLTM.03 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



40 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung 

chƣơng trình khuyến mại đối với chƣơng 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực 

hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng 

QT.QLTM.04 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

41 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm 

thƣơng mại tại Việt Nam 

QT.QLTM.05 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

42 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ 

chức hội chợ, triển lãm thƣơng mại tại 

Việt Nam 

QT.QLTM.06 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

43 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt 

Nam 

QT.QLTM.07 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

44 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại 

Việt Nam 

QT.QLTM.08 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

45 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của thƣơng nhân nƣớc 

ngoài tại Việt Nam 

QT.QLTM.09 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

46 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại 

Việt Nam;  

QT.QLTM.10 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

47 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại 

diện của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt 

Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan 

cấp Giấy phép  

QT.QLTM.11 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=367
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=229
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=230


48 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. 

QT.QLTM.12 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

49 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi 

trơn. 

QT.QLTM.13 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

50 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa 

là gạo; đƣờng; vật phẩm ghi hình; sách, 

báo và tạp chí . 

QT.QLTM.14 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

51 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để thực 

hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản 

d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 

09/2018/NĐ-CP. 

QT.QLTM.15 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

52 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. 

QT.QLTM.16 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

53 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 

QT.QLTM.17 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

54 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với 

giấy phép lập cơ sở bán lẻ đƣợc quy định 

tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP 

QT.QLTM.18 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



55 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, 

cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất 

thuộc trƣờng hợp không phải thực hiện 

thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)    

QT.QLTM.19 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

56 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ 

sở bán lẻ thứ nhất thuộc trƣờng hợp phải 

thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế 

(ENT)    

QT.QLTM.20 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

57 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán 

lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh 

giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy 

phép lập cơ sở bán lẻ  

QT.QLTM.21 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

58 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất trong trung tâm thƣơng mại; tăng 

diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ 

thứ nhất đƣợc lập trong trung tâm thƣơng 

mại và không thuộc loại hình cửa hàng 

tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dƣới 

500m
2
 

QT.QLTM.22 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

59 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ 

nhất không nằm trong trung tâm thƣơng 

mại 

QT.QLTM.23 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

60 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ 

khác và trƣờng hợp cơ sở ngoài cơ sở bán 

lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị mini.  

QT.QLTM.24 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

61 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.25 Bản 01-  Phòng Lãnh đạo Sở; Phân phối bản 

điện tử thông qua 



giấy 11/11/19 QLTM Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

VPĐT và Website  

62 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ  QT.QLTM.26 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

63 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép 

cơ sở bán lẻ đƣợc tiếp tục hoạt động 

QT.QLTM.27 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

64 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho xăng dầu có dung tích kho 

từ trên 210m3 đến dƣới 5.000m3  

QT.QLTM.28 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

65 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho LPG có dung tích kho 

dƣới 5.000m3   

QT.QLTM.29 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

66 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh 

quy hoạch đối với dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình kho LNG có dung tích kho 

dƣới 5.000m3  

QT.QLTM.30 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

67 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phƣơng. 

QT.QLTM.31 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

68 Đăng ký sửa đổi, bổ sung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phƣơng. 

QT.QLTM.32 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

69 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại 

địa phƣơng. 

QT.QLTM.33 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3103
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ISO; VP, Ttra. VPĐT và Website  

70 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào 

tạo. 

QT.QLTM.34 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

71 Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện 

giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở 

Công Thƣơng  

QT.QLTM.35 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

72 Cấp Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.36 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

73 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

rƣợu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.37 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

74 Cấp lại Giấy phép bán buôn rƣợu trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

QT.QLTM.38 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

75 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

QT.QLTM.39 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

76 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu 

thuốc lá 

QT.QLTM.40 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

77 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

QT.QLTM.41 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

78 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc QT.QLTM.42 Bản 01-  Phòng Lãnh đạo Sở; Phân phối bản 

điện tử thông qua 

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2768


lá giấy 11/11/19 QLTM Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

VPĐT và Website  

79 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 

QT.QLTM.43 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

80 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

QT.QLTM.44 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

81 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm 

quyền cấp của Sở Công Thƣơng 

QT.QLTM.45 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

82 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 

Thƣơng 

QT.QLTM.46 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

83 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc 

thẩm quyền cấp của Sở Công Thƣơng 

QT.QLTM.47 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

84 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.48 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

85 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ 

điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.49 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

86 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm 

đại lý bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.50 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



87 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.51 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

88 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.52 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

89 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu 

QT.QLTM.53 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

90 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng  

QT.QLTM.54 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

91 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thƣơng  

QT.QLTM.55 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

92 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thƣơng 

mại  

QT.QLTM.56 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

93 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám 

định thƣơng mại  

QT.QLTM.57 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

94 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán LPG  

QT.QLTM.58 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

95 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán LPG   

QT.QLTM.59 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3617
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3618
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2761
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2761
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2762
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2762


96 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LPG  

QT.QLTM.60 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

97 Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu 

thép. 

QT.QLTM.61 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

98 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thƣơng 

nhân kinh doanh mua bán LNG  

QT.QLTM.62 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

99 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán LNG  

QT.QLTM.63 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

100 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

LNG  

QT.QLTM.64 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán CNG  

QT.QLTM.65 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

102 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

thƣơng nhân kinh doanh mua bán CNG 

QT.QLTM.66 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

103 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thƣơng nhân kinh doanh mua bán 

CNG 

QT.QLTM.67 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLTM 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

104 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tƣ 

trồng cây thuốc lá 

QT.QLCN.01 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLCN 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



105 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 

tƣ trồng cây thuốc lá.  

QT.QLCN.02 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLCN 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

106 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đầu tƣ trồng cây thuốc lá  

QT.QLCN.03 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLCN 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

107 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. 

QT.QLCN.04 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLCN 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

108 Cấp Giấy xác nhận ƣu đãi dự án sản xuất 

sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ƣu tiên 

phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

QT.QLCN.05 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLCN 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

109 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều 

chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát 

triển lƣới điện trung và hạ áp sau các trạm 

110kV) 

QT.QLNL.01 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

110 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện QT.QLNL.02 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

111 Cấp lại thẻ an toàn điện QT.QLNL.03 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

112 Huấn luyện và cấp sửa đổi bổ sung thẻ an 

toàn điện 

QT.QLNL.04 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3091
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3091
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088
http://sct.binhdinh.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3088


113 Cấp giấy phép hoạt động tƣ vấn chuyên 

ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phƣơng 

QT.QLNL.05 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

114 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

tƣ vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm 

quyền cấp của địa phƣơng 

QT.QLNL.06 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

115 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối 

với nhà máy điện có quy mô dƣới 03MW 

đặt tại địa phƣơng 

QT.QLNL.07 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

116 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phát điện đối với nhà máy điện có quy mô 

dƣới 03MW đặt tại địa phƣơng 

QT.QLNL.08 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

117 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến 

cấp điện áp 0,4kV tại địa phƣơng 

QT.QLNL.09 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

118 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 

phƣơng 

QT.QLNL.10 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

119 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện 

đến cấp điện áp 35 kV tại địa phƣơng 

QT.QLNL.11 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

120 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động 

phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại 

địa phƣơng 

QT.QLNL.12 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  

121 Cấp thẻ Kiểm tra viên điêṇ lƣc̣ cho các 

đối tƣơṇg thuôc̣ thẩm quyền cấp của Sở 

Công Thƣơng 

QT.QLNL.13 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  



122 Cấp thẻ Kiểm tra viên điêṇ lƣc̣ cho các 

đối tƣơṇg thuôc̣ thẩm quyền cấp của Sở 

Công Thƣơng cấp tỉnh trƣờng hơp̣ thẻ bi ̣ 

mất hoăc̣ bi ̣ hỏng thẻ. 

QT.QLNL.14 Bản 

giấy 

01-

11/11/19 

 Phòng 

QLNL 

Lãnh đạo Sở; 

Thành viên Ban 

ISO; VP, Ttra. 

Phân phối bản 

điện tử thông qua 

VPĐT và Website  
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