
 
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SCT  Thanh Hóa, ngày         tháng  11 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

do Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa thực hiện 

Thực hiện Quyết định số 5235/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ 

quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa thực hiện năm 2019, Sở Công Thương trân 

trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân 38 thủ tục hành chính được 

tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng Internet do Sở Công Thương thực 

hiện (Chi tiết 38 TTHC theo Phụ lục đính kèm Thông báo này). 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép người dùng soạn thảo và 

gửi hồ sơ trực tuyến đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương, 

việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Thanh Hóa. 

Cách thức tạo lập và nộp hồ sơ trực tuyến: Tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp truy cập trang thông tin điện tử Sở Công Thương tại địa chỉ 

https://sct.thanhhoa.gov.vn, chọn chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến” hoặc 

truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn và thực hiện theo 

"Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyển". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập cổng DVC trực tuyến tỉnh  Thanh Hóa: 

https:// dichvucong.thanhhoa.gov.vn  hoặc trang 

thông tin của sở tại địa chỉ: 

https://sct.thanhhoa.gov.vn chọn mục “Dịch vụ 

công trực tuyến” 
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Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến 

góp ý xin vui lòng liên hệ Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa theo địa chỉ: Khu 

đô thị mới Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (02373)852073; Email: sct@thanhhoa.gov.vn 

để được hướng dẫn, giải đáp. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Các sở, ngành 

- UBND các huyện, TX,TP 

- Báo Thanh Hóa                      

- Trang TTĐT Sở Công Thương 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lữ Minh Thư 

(tuyên truyền); 

 

mailto:sct@khanhhoa.gov.vn
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN 

VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-SCT ngày      /11/2019 của Sở Công Thương) 

STT Thủ tục hành chính Lĩnh vực Mức độ 

1 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp 

LPG vào phương tiện vận tải 
Kinh doanh khí 3 

2 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào chai 
Kinh doanh khí 3 

3 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 
Kinh doanh khí 3 

4 
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
Thương mại Quốc tế 3 

5 
Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
Thương mại Quốc tế 3 

6 
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
Thương mại Quốc tế 3 

7 
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 
Thương mại Quốc tế 3 

8 Cấp lại thẻ an toàn điện. Điện năng 3 

9 

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà 

máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt 

tại địa phương 

Điện năng 3 

10 
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp 

điện áp 35kV tại địa phương. 
Điện năng 3 

11 
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp 

điện áp 0,4kV tại địa phương. 
Điện năng 3 

12 
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng 

thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 
Điện năng 3 

13 

Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối 

tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 

trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 

Điện năng 3 

14 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại 3 

15 
Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định 

thương mại 
Dịch vụ thương mại 3 

16 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát 

điện đối với các nhà máy điện có quy mô công 

suất dưới 3MW đặt tại địa phương 

Điện năng 3 

17 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành 

điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 
Điện năng 3 

18 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn 

chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa 

phương 

Điện năng 3 

19 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân 

phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương. 
Điện năng 3 

20 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương. 
Điện năng 3 
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21 

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 Thương 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
 

4 

22 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu. 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
4 

23 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng 

đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
4 

24 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
4 

25 
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Thương mại Quốc tế 
4 

26 
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch 

chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 

Quản lý cạnh tranh 
4 

27 
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại 

Xúc tiến Thương mại 
4 

28 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý cạnh tranh 4 

29 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 

Quản lý cạnh tranh 
4 

30 
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương Quản lý cạnh tranh 
4 

31 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về 

bán hàng đa cấp 

Quản lý cạnh tranh 
4 

32 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương 

trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên 

địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Xúc tiến Thương mại 

4 

33 

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 

khuyến mại đối với chương trình khuyến mại 

mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

Xúc tiến Thương mại 

4 

34 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến Thương mại 4 

35 
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại 

Việt Nam Xúc tiến Thương mại 
4 

36 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội 

chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 

Xúc tiến Thương mại 
4 

37 
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
4 

38 
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 

Lưu thông hàng hóa 

trong nước 
4 

 Tổng số 38 thủ tục hành chính   
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