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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự và cách thức tiếp nhận Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quóc gia TCVN ISO 9001:2015 

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

- MHHT: Mô hình hệ thống quản lý chất lƣợng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của Sở Công Thƣơng Bình Định) 

- Sở CT: Sở Công Thƣơng 

- TTHC: Thủ tục hành chính 

- KM: Khuyến mại 

- TM: Thƣơng mại 

- TN: Thƣơng nhân 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; 

- 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 tƣ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nƣớc của Bộ Công Thƣơng; 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng; 

- Thông tƣ số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thƣơng quy định 

chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

- Thông tƣ số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của 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 thƣơng mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng 

hóa. 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx
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5.2.1 Trƣờng hợp Giấy phép hết hạn   

1 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

(theo Mẫu số 21 kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương) 
x  

2 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng 

nhận mã số thuế; 
 x 

3 

Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá hoặc các thƣơng nhân phân phối sản 

phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 
 x 

4 

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trƣớc 

đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp 

lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm 

thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp; 

- Hình thức tổ chức bán hàng, phƣơng thức quản lý hệ 

thống phân phối. 

x  

5 

 Bảng kê danh sách thƣơng nhân, bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy 

phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) 

của các thƣơng nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân 

phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn; 

 x 

5.2.2 
Trƣờng hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ 

hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy 
  

1 
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 
x  

2 
 Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã đƣợc 

cấp (nếu có); 
 x 

3 

Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trƣớc 

đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp 

lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm 

thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp; 

- Hình thức tổ chức bán hàng, phƣơng thức quản lý hệ 

thống phân phối.. 

x  

5.3 Số lƣợng hồ sơ 
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 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý:  

 Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

5.5 Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Thƣơng nhân 

5.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

 Sở Công Thƣơng tỉnh Bình Định 

Địa chỉ: Số 198 Phan Bội Châu – Tp Quy Nhơn – tỉnh Bình Định 

5.7 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở 

Công Thƣơng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định 

5.8 Phí:  

 

- Khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần 

thẩm định. 

- Các khu vực khác: bằng 50% mức thu trên. 

5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả 

B1 Nộp hồ sơ  Tổ chức Giờ hành 

chính 

 

B2 Xem xét, tiếp nhận hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì 

tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 

biên nhận, hẹn ngày trả kết 

quả (theo Biểu mẫu BM01); 

Chuyển hồ sơ đến phòng 

chuyên môn (theo Biểu mẫu 

BM05); 

- Nếu hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp 

lệ thì thực hiện yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ (theo 

Biểu mẫu BM02) hoặc từ chối 

tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

(theo Biểu mẫu BM03). 

Công chức 

tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết 

quả. 

1/2 ngày 
BM 01, BM 02, 

BM 03, BM 05. 

B3 Giải quyết hồ sơ: Phòng QLTM 13,5 ngày  

1 Lãnh đạo phòng phân công Lãnh đạo 1/2 ngày  



 6 

thụ lý phòng 

2 Chuyên viên giải quyết 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đáp 

ứng yêu cầu , thông báo cho 

TC trong thời hạn không quá 

07 ngày, nêu rõ lý do. 

- Trƣờng hợp hồ sơ đáp ứng 

yêu cầu, thực hiện bƣớc tiếp 

theo. 

Chuyên viên 

 

 

 

 

12,5 ngày 

 

Công văn phúc đáp 

 

 

 

Dự thảo Giấy phép  

3 Lãnh đạo Phòng duyệt 

- Nếu đồng ý : Trình Lãnh đạo 

Sở xem xét. 

- Nếu không đồng ý: Chuyển 

lại bƣớc 2. 

Lãnh đạo 

phòng 

1/2 ngày 

 

Giấy phép  

B4 Lãnh đạo Sở xem xét phê 

duyệt 

- Nếu đồng ý: Ký vào văn 

bản.  

- Nếu không đồng ý: Chuyển 

lại Lãnh đạo Phòng chuyên 

môn xử lý. 

Lãnh đạo Sở 

Công Thƣơng 

 

 

 

1/2 ngày 

 

 

Giấy phép 

B5 

Phát hành Giấy xác nhận và 

trả kết quả qua Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

Văn Phòng 

Sở 

1/2 ngày 

 

Cập nhật thông tin vào Danh 

mục hồ sơ lƣu. 

Chuyên viên 

phòng chuyên 

môn 

BM.HD.SCT.02-

03 

Cập nhật thông tin vào Sổ 

theo dõi kết quả xử lý công 

việc 

Công chức tiếp 

nhân hồ sơ và 

trả kết quả tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

BM 06 

Thống kê kết quả giải quyết 

TTHC 

Công chức tiếp 

nhân hồ sơ và 

trả kết quả tại 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

BM 07 

5.10 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp lại) 
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5.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 

1. Là doanh nghiệp đƣợc thành lập theo quy định của pháp luật ; 

2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không đƣợc bán 

thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá năm 2012; 

3. Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thƣơng nhân đặt 

trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thƣơng nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); 

4. Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các 

thƣơng nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh; 

5. Khi Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá: 

- Hết thời gian hiệu lực (hồ sơ, trình tự nhƣ đối với trƣờng hợp cấp mới) 

- Bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc cháy. 
 

6. BIỂU MẪU 

Nêu các Biểu mẫu sử dụng tại các bƣớc công việc. 

TT Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1 Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (kèm 

theo MHHT) 
BM 01 

   2 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (kèm 

theo MHHT) 
BM 02 

   3 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (kèm 

theo MHHT) 
BM 03 

 4 Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (kèm 

theo MHHT) 
BM 04 

5 Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

(kèm theo MHHT) 

BM 05 

6 Mẫu sổ theo dõi hồ sơ (kèm theo MHHT) BM 06 

 7 
Mẫu sổ thống kê kết quả giải quyết TTHC (kèm theo 

MHHT) 
BM 07 

8 Mẫu danh mục hồ sơ lƣu (kèm theo MHHT) BM.HD.SCT.02-03 

9 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá (theo Mẫu số 21 kèm theo Thông tư số 

57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công 

Thương) 

2. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá (theo Mẫu số 50 kèm theo Thông tư 

số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công 

Thương) 

BM.QT.QLTM.44-01  
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10 Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

BM.QT.QLTM.44-02 (theo 

Mẫu số 51 kèm theo Thông 

tư số 57/2018/TT-BCT ngày 

26/12/2018 của Bộ Công 

Thương) 

7.  HỒ SƠ CẦN LƢU  

Bộ hồ sơ tiếp nhận cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do Sở Công Thƣơng 

thực hiện đƣợc lƣu gồm các hồ sơ sau: 

TT Tài liệu trong hồ sơ Tổ chức, cá nhân lƣu 

1 
Các thành phần hồ sơ (mục 5.2) (lƣu tại Sở 

Công Thƣơng) 

Phòng chuyên môn xử lý chính, 

trực tiếp 

   2 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 
Phòng chuyên môn xử lý chính, 

trực tiếp 

   3 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo 

Mẫu số 01 kèm theo MHHT) 

Công chức tiếp nhân hồ sơ và trả 

kết quả tại Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

   4 
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

(theo Mẫu số 05 kèm theo MHHT) 

Công chức tiếp nhân hồ sơ và trả 

kết quả tại Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
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BM.QT.QLTM.44-01 

Phụ lục 21 

(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương) 

(Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết hiệu lực) 

  

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............ 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng ......................(1) 

1. Tên thƣơng nhân:...................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số................ do............................. 

cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày 

.......... tháng......... năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

Đề nghị Sở Công Thƣơng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá, cụ thể: 

6. Ðƣợc phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, nhƣ sau: 

- Đƣợc phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá 

và của các thƣơng nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

.......................................................................(2) 

- Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố..........(1) 

7. Ðƣợc phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

......................................................................................................(3) 

....(tên thƣơng nhân)...xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc 

lá đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 
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9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị 

định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc 

của Bộ Công Thƣơng, Thông tƣ số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh 

doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam 

đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc 

pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thƣơng nhân dự định xin phép để kinh doanh. 

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thƣơng nhân 

phân phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có). 

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thƣơng nhân dự kiến xin phép 

để bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 
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PHỤ LỤC 50 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương) 

(Trường hợp do mất, rách và cháy) 

 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /... ............., ngày...... tháng....... năm 20.........  

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị 

cháy) 

Kính gửi: Sở Công Thƣơng... 

1. Tên thƣơng nhân: .......................: 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ............ do..................... cấp đăng ký lần 

đầu ngày........ tháng.........năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày.......... tháng......... 

năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 

- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

6. Đã đƣợc Sở Công Thƣơng cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........ 

7. Đã đƣợc Sở Công Thƣơng cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có). 

8. ...(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thƣơng xem xét cấp lại Giấy 

phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do .... ......................(1).............. 

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá đƣợc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ Công Thƣơng, Thông tƣ số 57/2018/TT-BCT ngày 

26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên 
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quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật./. 

  

  Ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣơng nhân 

(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại. 
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PHỤ LỤC 51 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 

Thương) 

UBND TỈNH, TP… (1) 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /GP-SCT ............., ngày...... tháng....... năm 20.........  

  

GIẤY PHÉP 

BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ 

(Cấp lại lần thứ ……………) 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 

Căn cứ ………..……………………………….....................................(2); 

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh 

thuốc lá; 

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số……ngày ... tháng 

…. năm …. của………………………..........…(3); 

Theo đề nghị của …..(4), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

1. Cho phép...................................................…......................(3) 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................; 

3. Điện thoại:......................... Fax:...............; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số............ do............................. cấp đăng ký 

lần đầu ngày........ tháng......năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... 

tháng......... năm.......; 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): 
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- Tên: ...................................; 

- Địa chỉ: ...........................; 

- Điện thoại:......................... Fax:...............; 

6. Đƣợc phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, nhƣ sau: 

Đƣợc phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các 

thƣơng nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau: 

.......................................................................(5) 

Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố................(1) 

7. Đƣợc phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm: 

......................................................................................................(6) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

..........................(3) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá đƣợc sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tƣ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ 

Công Thƣơng, Thông tƣ số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Công Thƣơng quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh 

doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.  

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép (7) 

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../. 

  

Nơi nhận: 
- ……..… (3); 

- ………..(5); 

- Lƣu: VT, …(4). 

GIÁM ĐỐC 
(ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thƣơng nhân đƣợc phép kinh doanh. 

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thƣơng. 

(3): Tên thƣơng nhân đƣợc cấp Giấy phép. 

(4): Tên cơ quan tiếp nhận, thẩm định trình cấp Giấy phép. 

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thƣơng nhân phân 

phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có) 

(6): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thƣơng nhân đƣợc phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá. 

(7): Thời hạn của Giấy phép là thời hạn đã đƣợc ghi trong Giấy phép đã đƣợc cấp lần đầu. 
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