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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-SCT 
 

Khánh Hòa, ngày         tháng  9  năm  2019 

THÔNG BÁO 
 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Công Thƣơng cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa   

 

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 26/08/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện 

thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, Sở Công Thương trân trọng 

thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân Danh mục thủ tục hành chính cho 

phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thương theo Phụ lục đính kèm Công văn này. 

Các tổ chức, cá nhân truy cập Cổng Trung tâm Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn, 

chọn Chuyên mục “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ” hoặc làm theo hướng dẫn tại 

Phụ lục đính kèm Công văn này để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 

nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ: 

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương - Khu liên cơ II, 04 

Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Điện thoại: (0258)3814879 - 

Email: sct@khanhhoa.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp. 

2. Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, địa 

chỉ: 147 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đường dây nóng: 

1900.1023 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT); 
- UBND tỉnh (B/c)  

- UBND cấp huyện; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Lê Thu Hải 

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
mailto:sct@khanhhoa.gov.vn
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PHỤ LỤC 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO PHÉP THỰC HIỆN 

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SCT ngày          / 9/2019 

 của Sở Công Thương Khánh Hòa) 

 

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực 

1 Cấp Giấy phép bán buôn rượu Lưu thông hàng hóa trong nước 

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu  Lưu thông hàng hóa trong nước 

3 Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu Lưu thông hàng hóa trong nước 

4 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm 

thuốc lá 
Lưu thông hàng hóa trong nước 

6 

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (bị 

mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát 

hoặc bị cháy) 

Lưu thông hàng hóa trong nước 

7 

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 

thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

An toàn thực phẩm 

8 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở 

Công Thương thực hiện 

An toàn thực phẩm 

9 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay đổi tên 

cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ 

nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình 

sản xuất) 

An toàn thực phẩm 

10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay đổi tên 

cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ 

nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ mặt hàng 

kinh doanh) 

An toàn thực phẩm 
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STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực 

11 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện (do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ 

cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không 

thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất) 

An toàn thực phẩm 

12 

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 Thương thực hiện (trường hợp cơ sở có thay 

đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung 

quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực) 

An toàn thực phẩm 

13 

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 Thương thực hiện (trường hợp cấp lại do 

Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; trường hợp cơ 

sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, 

địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt 

hàng kinh doanh và trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ 

sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm 

và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) 

An toàn thực phẩm 

14 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

Vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ 

15 
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

Vật liệu nổ công nghiệp,  

tiền chất thuốc nổ 

 
Tổng số: 15 thủ tục hành chính 
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