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SỞ CÔNG THƢƠNG 

BÌNH ĐỊNH 

Đ/c: 198 Phan Bội 

Châu, TP Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

QUY TRÌNH  - Mã hiệu: 

QT.QLTM.01 

- Lần ban hành: 01 

- Ngày ban hành:       

  11/11/2019 

Thông báo hoạt động khuyến mại 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 
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2. PHẠM VI 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 
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6. BIỂU MẪU 

7. HỒ SƠ CẦN LƢU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt 

Họ và tên Tạ Thị Huỳnh Giao Nguyễn Minh Cƣờng Trần Ánh Tuyết 

Chữ ký 

 

 

 

 

 

  

Chức vụ Chuyên viên Phó Trƣởng phòng Phó Giám đốc Sở 
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THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

 

Yêu cầu 

sửa đổi/ 

bổ sung 

Trang / Phần 

liên quan 

việc sửa đổi 

Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi 
Ngày sửa 

đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự và cách thức thẩm định Tiếp nhận Thông báo thực hiện khuyến 

mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu Thông báo thực hiện khuyến mại trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

- Cán bộ, công chƣ́c thuộc Sở Công Thƣơng tỉnh Bình Định.  

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 

 

- Luật Thƣơng mại; 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

Luật Thƣơng mại về hoạt động xúc tiến thƣơng mại. 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao 

 Văn bản Thông báo thực hiện khuyến mại  x  

5.3 Số lƣợng hồ sơ 

 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý: Không 

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 
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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 Lệ phí: Không 

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, cá 

nhân 

Giờ hành 

chính 
 

B2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 

biên nhận, hẹn ngày 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả  

Giờ hành 

chính 

BM 01, BM 02, 

BM 03, BM 05. 

B3 

Chuyển hồ sơ cho phòng 

chuyên môn 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả  

01 ngày  

5.10 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không 

5.11 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

 

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 Mẫu Văn bản Thông báo thực hiện khuyến mại 

BM.QT.QLTM.

01-01 (theo Mẫu 

01 kèm theo 

Nghị định 

81/2018/NĐ-CP) 
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7.  HỒ SƠ CẦN LƢU  

Bộ hồ sơ tiếp nhận Thông báo hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh Bình Định 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.01-01 

TÊN THƢƠNG NHÂN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

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

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

Kính gửi: ……………………………………………… 

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

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................ 

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: .............................. 

Mã số thuế: .................................................................................................................. 

Ngƣời liên hệ:……………………………….. Điện thoại: .......................................... 

Căn cứ Luật thƣơng mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật thƣơng mại về hoạt động xúc tiến thƣơng mại, (tên 

thƣơng nhân) thông báo chƣơng trình khuyến mại nhƣ sau: 

1. Tên chƣơng trình khuyến mại: ................................................................................ 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ................................................................................ 

3. Hình thức khuyến mại: ............................................................................................. 

4. Thời gian khuyến mại: ............................................................................................... 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ............................................................................... 

Số lƣợng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): .......................................................................... 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ................................................................. 

7. Khách hàng của chƣơng trình khuyến mại (đối tƣợng đƣợc hƣởng khuyến mại): .... 

8. Cơ cấu giải thƣởng (nội dung giải thƣởng, giá trị giải thƣởng, số lƣợng giải thƣởng): 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: .................................................. 

10. Nội dung chi tiết của chƣơng trình khuyến mại: ..................................................... 

11. Tên của các thƣơng nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm 

cụ thể của từng thƣơng nhân tham gia thực hiện trong chƣơng trình (Trƣờng hợp nhiều 

thƣơng nhân cùng phối hợp thực hiện chƣơng trình khuyến mại hoặc thƣơng nhân kinh 

doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thƣơng 

nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)). 

(Tên thƣơng nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về chƣơng trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƢƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 
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