
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p  -  Tir do - Hnh phüc  

S6: 9OJ  /QD-UBND Gia Lai, ngày&J tháng 8 nám 2019 

QUYET D!NH 
V vic cong b Danh miic gm 03 thu tiic hành chmnh mri và 03 thu t11ic 
hành chInh bäi ho thuc thâm quyên giãi quyt cüa Uy ban nhân dan các 

huyn, thj xã, thành phô trên dla  bàn tinh Gia Lai 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phtrcng ngày 19/6/2015; 
Can cr Nghj djnh so 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye 

kiêm soát thu tic hành chInh; 
Can cü Nghj djnh so 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü ye 

vic sira dôi, bô sung mt so diêu cUa các Nghj djnh có lien quan den kiêm soát 
thu tic hành chInh; 

Can cir Thông tu so 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cUa B tnthng, 
Chü thim Van phàng ChInh phü huàng dan nghip vi kiêm soát thu t1c hành 
chInh; 

Xet d nghj cüa Giáni doe S& Cong thixang ti T& trInh sO 28/TTr-SCT 
ngày 07/8/2019,

QUYET D!NH: 

Diu 1. Côn b theo Quyt djnh nay Danh mic gm 03 thu tiic hành 
chInh mài thuc thâm quyen giãi quyêt cUa Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô trên dja bàn tinh Gia Lai trên c sâ Quyet djnh so 201/QD-BCT ngày 
17/01/2018 cüa Bt Cong thucing (Phy lyc Ikèm theo,). 

Diu 2. Bi bO 03 thU tjc hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt cUa Uy 
ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô trên dja bàn tinh Gia Lai (Phy lyc II 
kern theo). 

Diu 3. Quyêt djnh Co hiu 1irc thi hành kê tr ngày k. 
Chánh Van phông Uy ban than dan tinh; Giám doe S0 COng thixcing; ChU 

tjch Uy ban than dan các huyn, thj xa, thAnh phô cp'tô chrc, cá nhân có 
lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! - 

Noi nhân: 
- Nhu Diu 3; 
- Ciic Kiêm soát 'lTHC — Vn phông Chinh phü; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Sà Thông tin và Truyên thông (PhOng CNTF); 
- Liru: VT, NC. 



PHIJ LUC I 
DANH MUC THU TUC  HANH CHINH MGI THUQC THM QUYEN GIAI QUYET 
CUA UBND CAC HUYN, Tifi xA, THANH PHO TREN IMA BÀN TINH GIA LAI 

(Ban hành kern theo Quylt d.inh sdg0 /QD-UBND ngày tháng 8 nárn 2019 cáa Chü tjch UBND tinh) 

SrTl, //  Ten thu tiic hành chInh 
Thôx hn giãi 

quyêt 
Dja dim 
thiyc hin 

Phi, I phi (nu 
co) 

Can cü pháp l 

virc thuc lá 
- Luat phông, chng tác hai 
cüa thuc La v kinh doanh 
thu6c Ia. 

- Tai kim thàth 
ph& thj xà: 

- Nghj djnh s 67/2013/ND-CP 
ngày 27 thang 9 näm 2013 cüa 
ChinE phü quy dlnh  chi tit mt 

B phn tip 1.200.000 s diu và bin pháp thi hành 

nhn và trâ dng/dim kinh Lut phóng, chng tác hi cüa 

,-h .. 15 ngày lam vic k& qua cüa doanhILn thm thuc lá v kinh doanh thuc 
ap giay phép ban lê san phm 

thuc Ia 
k tr ngày nhtn UBND các djnh; lá. 
dü h sa hcip le huyn, thj - Ti khu vrc các - Nghj djnh s6 08/2018/ND-CP 

xa, thành huyn: 600.000 ngàyl5thángOlnAm2Ol8.cüa 
ph6 dng/dim kinh 

doanh/thn thm 
djnh; 

ChInh phü sira di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kin 
du tx kinh doanh thutc ph.m 
vi quân 1 nhà niràc cüa B 
Cong Thung 
- Thông tix S6 21/2013f1'T-BCT 
ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cIa/ 
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B tnxmg B Cong thuong quy 
dinh chi tit môt s6 diu cüa 
Nghj dnh s6 67/2013D-CP 
ngày 27 thang 9 nãm 2013 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tit mOt 
s6 diu và bin pháp thi hânh 
Luat phông, chng tác hti cüa 
thuc lá v kinh doanh thuc 
lá. 
- Thông t.r s6 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 thang 10 närn 2016 cüa 
BO Tài chInh. 

2 
Cp 1i giy phép ban lé san 
phm thu6c lá 

15 ngày lam vic 
k tr ngày nhn 

dü h so h lê 

B phn tip 
nh.n và trã 
kt qua cUa 
UBND các 
huyn, thj 
x, thành 
ph 

- Tai khu virc thành 
ph6, thj xa. 
1.200.000 
dng/dim kinh 
doanhlthn thâm 
djnh; 
- Ti Khu VC CC 

huyn: 600.000 

dnWdim kinh 
doanhllAn thm 
• . dnh, 

- Lust phOng, chng tác hi 
cUa thu6c lá v kinh doanh 
thu6c lá. 
- Nghj djnh s6 67/2013/ND-CP 
ngày 27 thãng 9 näm 2013 cüa 
Chinh phU quy djnh chi tit mt 
s6 diu va bin pháp thi hành 
Lut phông, chng tác hi cüa 
thu6c lá v kinh doanh thu6c 

Ia. 
- NgM djnh s6 08/2018/ND-CP 
ngày 15 tháng 01 näm 2018.cüa 
ChInh phü sra di mOt  s Nghj 
djnh lien quan ctn diu kin 
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\ 
du tr kinh doanh thuc pm 
vi quãn 1 nhà nisâc cUa 
Cong Thi.rong 
- Thông ti! s 21/2013/U-BCT 
ngày 25 thãng 9 näm 2013 cüa 
B tnrâng Bô Cong thuong quy 
djnh chi tit mt sé diu cüa 
Nghj djnh s6 67/20131ND-CP 
ngày 27 thang 9 näm 2013 cüa 
Chinh phU quy djnh chi tit mOt 
s diu vâ bin pháp thi hành 
Lust phông, chng tác hai  cüa 
thuc lá v kinh doanh thu6c 
'a. 
- Thông tu s 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 nm 2016 cüa 
Bô Tài chInh. 

- Tai khu vLrc thành - Luat phong, chng tác hi 

B phn tip ph6, thj x: cüa thuc La v kinh doanh 

nhn và trâ 1.200.000 thuc lá. 
15 ngày lam vic kt qua cüa dng/dim kinh - Nghj djnh s6 67/2013/ND-CP 

Cp sra di, b sung giay 
phép ban lé san phm thuc lá 

k tr ngày nhn UBND các doanhI1n thm ngày 27 tháng 9 näm 2013 cüa 
dü h sa hap lé huyn, thj djnh; Chinh phü quy djnh chi tit mt 

xä,, thành - Tai Khu virc cáC s diu và bin pháp thi hành 
ph6 huyn: 600.000 

ctng/dim kiflh 
Lust phong, ch6ng tác hai  cüa 
thuc lá v kinh doanh thu6c 
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PHU LVC  2 
DANH MUC THU TUC HANH CHiNH B! BA! BO THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET 

CUA UBND CAC HUYN, Till xA, THANH PHO TREN D!A  BÀN TINH GIA LA! 

(Ban hành kèin theo Quylt djnh sd /QD-UBND ngày 09 tháng g  nãrn 2019 cza Chz tjch UBND tin/i) 

STT 
. ) Sohosothutuc 
hanh chinh Ten thu tue hanh chmh 

Linh virc Thuc lá 

1 Thu tVc  Cp Giy phép ban lé san phm thuc Ia 

2 Thu tic Cp lai Gi.y phép ban lé san phm thuôc lá 

3 T-GLA-271029-TT Thu tic Cp sua di, b sung Giéty phép ban lé san phm thu6c lá
/ 
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