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nghiệp

98

Cục ATMT

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

99

Cục ATMT

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Cục ATMT

Cấp Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Cục ATMT

Cấp lại Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Cục ATMT

Cấp điều chỉnh Giấy phép Dịch vụ nổ mìn

Cục ATMT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền
chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công
nghiệp

95

96

97

100

101

102

103

An toàn vệ sinh
lao động
An toàn vệ sinh
lao động
Kinh doanh Khí
Kinh doanh Khí
Kinh doanh Khí
Kinh doanh Khí
Kinh doanh Khí
Kinh doanh Khí
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ

6

104

Cục ATMT

105

Cục ATMT

106

Cục ATMT

107

108

109

Cục ATMT

Cục ATMT

Cục ATMT

110

Cục ATMT

111

Cục ĐTĐL

112

Cục ĐTĐL

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu
nổ công nghiệp
Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử
dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử
dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo
vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt thuộc
thẩm quyền của Bộ Công Thương (trừ hoạt động
quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định số
114/2018/NĐ-CP)
Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi
bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt
thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương (trừ hoạt
động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Nghị định
số 114/2018/NĐ-CP)
Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động
trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện quan
trọng đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Công
Thương (trừ hoạt động quy định tại điểm d khoản 1
Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa
thủy điện quan trọng đặc biệt và hồ chứa thủy điện
được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên thuộc
thẩm quyền của Bộ Công Thương
Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện
lực thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn
chuyên ngành điện lực thuộc thẩm quyền cấp của
Bộ Công Thương

Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
An toàn đập, hồ
chứa thủy điện

An toàn đập, hồ
chứa thủy điện

An toàn đập, hồ
chứa thủy điện

An toàn đập, hồ
chứa thủy điện
An toàn đập, hồ
chứa thủy điện
Điện
Điện

113

Cục ĐTĐL

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

114

Cục ĐTĐL

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện

Điện

115

Cục ĐTĐL

116

Cục ĐTĐL

Cấp Giấy phép hoạt động truyền tải điện, phân phối
điện
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động truyền
tải điện, phân phối điện

117

Cục ĐTĐL

Cấp Giấy phép hoạt động bán buôn điện, bán lẻ điện

118

Cục ĐTĐL

119

Cục ĐTĐL

120

Cục ĐTĐL

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán buôn
điện, bán lẻ điện
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng
thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng
thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực
trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

121

Cục ĐTĐL

Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài

Điện
Điện
Điện
Điện
Điện
Điện
Điện

7

Cục
nghiệp
Cục
nghiệp
Cục
nghiệp

Công Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Công Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp
ô tô
Công Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp
ráp ô tô
Công Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp
ráp ô tô

126

Cục
nghiệp

Công Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc
lá

Công nghiệp
tiêu dùng

127

Cục
nghiệp

Công Cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

128

Cục
nghiệp

Công Cấp lại Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

129

Cục
nghiệp

Công Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép chế biến nguyên
liệu thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

130

Cục
nghiệp

Công Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

Cục
nghiệp

Công Cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

132

Cục
nghiệp

Công Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất sản phẩm
thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

133

Cục
nghiệp

Công Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại

Lưu thông hàng hóa
trong nước

134

Cục
nghiệp

Công Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá,
giấy cuốn điếu thuốc lá

Công nghiệp
tiêu dùng

135

Cục
nghiệp

122

123
124
125

131

136

Cục
nghiệp

Cục
nghiệp

Công Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu
tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá
xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu
tư chế biến nguyên liệu thuốc lá
Công Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy
cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá
xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc
lá

Công nghiệp nặng
Công nghiệp nặng
Công nghiệp nặng
Công nghiệp nặng

Công nghiệp
tiêu dùng
Công nghiệp
tiêu dùng

137

Cục
nghiệp

Công Chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế
biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công
chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu

Công nghiệp
tiêu dùng

138

Cục
nghiệp

Công Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô
từ 3 triệu lít/năm trở lên)

Công nghiệp
tiêu dùng

139

Cục
nghiệp

Công Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công
nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)

Công nghiệp
tiêu dùng

8

140

Cục

141

nghiệp
Vụ KH

142

143

Vụ KH

Vụ KH

Công Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy
mô từ 3 triệu lít/năm trở lên)
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho
xăng dầu có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho
LPG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy
hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho
LNG có dung tích kho từ 5.000m3 trở lên
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương
nhân nước ngoài tại Việt Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương
nhân nước ngoài tại Việt Nam
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh của
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương
nhân nước ngoài tại Việt Nam
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của thương nhân
nước ngoài tại Việt Nam
Đăng ký nhượng quyền thương mại từ nước ngoài
vào Việt Nam
Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương
mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Công nghiệp
tiêu dùng
Dầu khí
Dầu khí
Dầu khí

144

Vụ KH

145

Vụ KH

146

Vụ KH

147

Vụ KH

148

Vụ KH

149

Vụ KH

150

Vụ KH

151

Cục HC

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Hóa chất

152

Cục HC

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Hóa chất

153

Cục HC

Cấp Điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng
1

Hóa chất

154

Cục HC

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, Bảng 3

Hóa chất

155

Cục HC

Hóa chất

156

Cục HC

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2, hóa
chất Bảng 3
Cấp Điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng
2, hóa chất Bảng 3

157

Cục HC

Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF

Hóa chất

158

Cục HC

Hóa chất

159

Cục HC

160

Cục HC

161

Cục HC

162

Cục HC

163

Cục HC

164

Cục HC

Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOCPSF
Cấp Điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất DOC,
DOC-PSF
Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng
1
Cấp phép xuất khẩu,nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa
chất Bảng 3
Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất,
kinh doanh trong lĩnh vực Công nghiệp
Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế sản
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất hạn chế
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế
Thương mại quốc tế
Dịch vụ thương mại
Dịch vụ thương mại

Hóa chất

Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất

9

165

Cục HC

166

Cục HC

167

Cục HC

168

Cục HC

169

Cục HC

170

Cục HC

171

Cục HC

172

Cục HC

173

Cục XTTM

174

Cục XTTM

175

Cục XTTM

176

Cục XTTM

177

Cục XTTM

178

Cục XTTM

179

Cục XTTM

180

Cục XTTM

181

Cục XTTM

182

183

Cục XTTM
Cục XTTM

Cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
Cấp lại giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản
xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
Cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh hóa chất hạn
chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng
phó sự cố hóa chất.
Cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử
dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Cấp đổi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử
dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sử
dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất
thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công
nghiệp
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình
khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa
bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở
lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức
khác
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 từ 02 tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trở lên và chương trình
khuyến mại theo các hình thức khác
Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại
nước ngoài
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ,
triển lãm thương mại tại nước ngoài
Phê duyệt đề án thực hiện Chương trình cấp quốc
gia về xúc tiến thương mại
Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi nội dung đề án thực
hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương
mại
Phê duyệt bổ sung đề án thực hiện Chương trình
cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ
chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt
Nam
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của
tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt
Nam
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt
Nam

Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất
Hóa chất
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Vật liệu nổ công
nghiệp, tiền chất
thuốc nổ
Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
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184

Cục XTTM

185

Cục XTTM

186

199

Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Cục
CT&BVNTD
Vụ TTTN

200

Vụ TTTN

201

Vụ TTTN

202

Vụ TTTN

203

Vụ TTTN

204

Vụ TTTN

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

205

206

Vụ TTTN

Vụ TTTN

Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập
Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại
nước ngoài tại Việt Nam
Xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt
Nam
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch
chung thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương
Thông báo tập trung kinh tế
Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế
cạnh tranh
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
bán hàng đa cấp
Thủ tục Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động bán hàng đa cấp
Thủ tục Thông báo thay đổi danh mục hàng hóa
kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
bán hàng đa cấp
Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động bán hàng đa cấp
Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
Thủ tục Công nhận chương trình đào tạo kiến thức
pháp luật về bán hàng đa cấp
Cấp Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa
cấp

Xúc tiến thương mại
Xúc tiến thương mại
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh

Rút tiền ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Xử lý khoản tiền đã ký quỹ

Quản lý cạnh tranh

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm
quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm
quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân
phân phối xăng dầu
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện
làm thương nhân phân phối xăng dầu
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân
phân phối xăng dầu
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh
doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu
trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
trở lên)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện
làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống
phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trở lên)
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý
kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng

Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
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dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương trở lên)
207

Vụ TTTN

Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

208

Vụ TTTN

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm
thuốc lá

209

Vụ TTTN

Cấp lại Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

210

Vụ TTTN

Cấp Giấy phép phân phối rượu

211

Vụ TTTN

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối rượu

212

Vụ TTTN

Cấp lại Giấy phép phân phối rượu

213

Vụ TTTN

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

214

Vụ TTTN

Cấp lại Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

215

Vụ TTTN

216

Vụ TTTN

217

Vụ TTTN

218

Vụ TTTN

219

Vụ TTTN

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao
dịch hàng hóa
Thông báo liên thông giao dịch qua Sở Giao dịch
hàng hóa ở nước ngoài
Phê chuẩn điều lệ hoạt động sửa đổi, bổ sung của
Sở Giao dịch hàng hóa
Thông báo hàng hóa mới niêm yết trên Sở Giao dịch
hàng hóa
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ
Công Thương thực hiện
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Bộ
Công Thương thực hiện
Cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
xăng dầu
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh xuất
khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
xăng dầu
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu LPG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu LPG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu LNG
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu LNG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu CNG

220

Vụ TTTN

221

Vụ TTTN

222

Vụ TTTN

223

Vụ TTTN

224

Vụ TTTN

225

Vụ TTTN

226

Vụ TTTN

227

Vụ TTTN

228

Vụ TTTN

229

Vụ TTTN

230

Vụ TTTN

Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Lưu thông hàng hóa
trong nước
Sở Giao dịch
hàng hóa
Sở Giao dịch
hàng hóa
Sở Giao dịch
hàng hóa
Sở Giao dịch
hàng hóa
Sở Giao dịch
hàng hóa
Sở Giao dịch
hàng hóa
An toàn thực phẩm
An toàn thực phẩm

Xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
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231

Vụ TTTN

232

Vụ TTTN

233

Vụ KHCN

234

Vụ KHCN

235

236

237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

Vụ KHCN

Vụ KHCN

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân
xuất khẩu, nhập khẩu CNG
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu CNG
Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù
hợp
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa
kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực
hiện
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở vừa sản xuất vừa
kinh doanh thực phẩm do Bộ Công Thương thực
hiện.
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Bộ
Công Thương

Kinh doanh khí
Kinh doanh khí
Khoa học công nghệ
An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm
phục vụ quản lý nhà nước

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực
phẩm phục vụ quản lý nhà nước

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở
kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng
về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm
chứng về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở
kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

Vụ KHCN

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử
nghiệm

Vụ KHCN

cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động thử nghiệm

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử
nghiệm

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
giám định

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động giám định

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
giám định

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng
nhận

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng

Vụ KHCN

cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
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251
252

253

254
255
256

257

Vụ KHCN

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng
nhận

Vụ TKNL

Đăng ký dán nhãn năng lượng

Tiêu chuẩn đo lường
chất lượng
Năng lượng

Thông qua kế hoạch đấu thầu các dự án nhà máy
nhiệt điện, đối với 03 dự án thực hiện cơ chế thí
điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà
và máy nhiệt điện theo Quyết định 1791/QĐ-TTg ngày
29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế,
chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện
trong giai đoạn 2012 - 2025

Năng lượng

Cục ĐL
NLTT

và Thông qua Hợp đồng thiết kế, chế tạo thiết bị phụ
nhà máy nhiệt điện

Năng lượng

Cục ĐL
NLTT

và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
không theo chu kỳ

Năng lượng

Cục ĐL
NLTT

và Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh
không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần
Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV)
Vụ Dầu khí và Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình
Than
dầu khí
Cục ĐL
NLTT

Năng lượng
Dầu khí

258

Vụ Dầu khí và
Than

Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình
dầu khí

Dầu khí

259

Vụ Dầu khí và
Than

Lập và phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn
công trình dầu khí

Dầu khí

260

Vụ Dầu khí và
Than

Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn
công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường
hợp đặc biệt
Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí

261
262

Vụ Dầu khí và
Than
Vụ Dầu khí và
Than

Chấp thuận để lại công trình dầu khí

Dầu khí
Dầu khí
Dầu khí

263

Cục Phòng vệ Khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp Phòng vệ thương mại
dụng biện pháp phòng vệ thương mại
thương mại

264

Cục Phòng vệ Miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
Phòng vệ thương mại
thương mại
Cục Phòng vệ Bổ sung lượng hàng hóa được miễn trừ áp dụng biện
Phòng vệ thương mại
pháp phòng vệ thương mại
thương mại

265
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