
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TIN[{ GIA LAI Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 91 /QD-UBND Gia Lai, ngàycI rháng 8 nám 2019 

QUYET DINH 
V vic cong b Danh mic gm 12 thu tiic hành chmnh mói và 12 thu tyc 

hành chmnh bäi bô thuc thâm quyên giãi quyt cüa S& Cong thtrong 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH 

Can Cu Lut T chcrc chinh quyn dja phung ngày 19/6/2015; 
Can cU Nghj dinh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye 

kim soát thu tuc hành chInh; 
Can cir Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cUa ChInh phü v 

vic st'ra di, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh có lien quan dn kim soát 
thu tiic hành chInh; 

Can cir Thông tix s6 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tnrâng, 
ChU nhim Van phàng ChInh phU huang d.n nghip vi kim soát thu tyc hãnh 
chInh; 

Xét d nghj cüa Giám dc S Cong thixng ti T trInh s 28/TFr-SCT 
ngày 07/8/2019, 

QUYET DNH: 
Diu 1. Cong b theo Quyt djnh nay Danh muc gm 12 thu tyc hânh 

chmnh mài thuc th.m quyn giãi quyt cUa S& Cong thiwng trên c sâ Quy& 
djnh s6 20 1/QD-BCT ngày 17/01/2018 cüa B Cong thi.rng (Ph lyc I kern 
theo). 

Diu 2. Bãi bO 12 thu tyc hãnh chInh thuc thm quyn giãi quy& cüa Si 
Cong thwmg (Phy lyc II kern theo). 

Diu 3. Quyt djnh có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh; Giám d6c Sâ Cong thiing a 

cac t6 chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.! 

No'! nhân: CHU TICH .,' ---- . 
- Nhis Dieu .'; 
- Cc Kiêm soát TTHC — Van phông Chinh phü; 
- Cong thông tin din tCr tinh; - -. 
- Sâ Thông tin và Truyn thông (Phông CNTT); z .q 
- Luu: VT, NC. 

NgQc Thành 
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PHV LVC  I 
DANH MVC  THU  TUC  HANH CHINH MO! BAN HANH THUQC 

THAM QUYEN GuI QUYET CUA SO CONG THU(NG 
Ban hành kern theo Quylt djnh sd ôt- /QE)-UBND ngàyC'} tháng 8 närn 2019 cüa chi t/ch UBND tinh) 

Ten thu tiic 
hành chInh 

Thô1 hn giãi quyt 
Bja diem 
thtrc hiên 

PhI, 1 phi (nu co) Can cfr pháp 1 SIT 

I.Linhviycxãngdu 

Cp Giy chrng 
nhân ctra hang 
düdiu kiên ban 
lé xãng d.0 

20 ngày lam vic k tir 
ngày nhn dü h s hcp 

1 

Trung tam 
Phitc vi hành 
chmnh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Vucing, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

- Ti khu vrc thành ph& thj 
xA: 1.200.000 dng/dim kinh 
doanW1n thAm djnh; 
- Tai Khu vrc các huyn: 
600.000 dng/diém kinh 
doanh!1.n thm djnh; 

-Nghi djnh 83/20141ND-CP 
ngày 03 thang 9 näm 2014 cüa 
ChInh phü v kinh doanh xAng 
du. 
- Nghj djnh s 08/201 8/ND-CP 
ngày 15 thang 01 näm 2018 cCia 
ChInh phü scra di mtt so Ngh 
djnh lien quan dn diu kiin dAu 
tu kinh doanh thuc pham vi 
quân 1 nhà ntrâc cüa B Cong 
thtxcing 
- Thông tu s6 38/2014/TT-BCT 
ngây 24 thang 10 näm 2014 cüa 
Bô Cong thi.rcing quy djnh chi 
tit mt s diu cüa Nghj djnh s 
83/2014/ND-CP ngay3yhang 9 



doarth xang. dt. 
- Thông tu sl68/20l6/TT-BTC 
ngày 26 thãn 10 nän 2016 cüa 
Bô Tài chInh. 

2 

Cp sa di, b 
sung Giy chirng 
nh.n cra hang 
di diu kiên ban 
lê xang du 

20 ngày 
ngày nhn dü h sa hçp 

Trung tam 
Phc vi hài± 
chInh cong 
trnh Gia Lai, 
69 Hiing 
Vuong, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

- Ti khu vc thành phd, thj 
xä: 1.200.000 dng/dim kinh 
doanh!1n th.m dinir 
- Tai Khu virc các huyn: 
600.000 dng/dim kinh 
doan1V1n thm djnh; 

-Nghj djnh -83/2014/ND-CP 
ngãy 03 tháng 9 nãm 2014 cüa 
ChInh phü v kinh doanh xãng 
dAu. 
- Nghj djnh s 08/20181ND-CP 
ngãy 15 thang 01 narn 2018 cüa 
ChInh phi sira di mt s6 Nghj 
djnh lien quan dn diu kin dAu 
tu kinh doanh thuc ph.m vi 
quãn 1 nhã nixàc cUa B Cong 
thrnmg 
- Thông nr s 38/2014/TT-BCT 
ngãy 24 thang 10 nãm 2014 cüa 
B Cong thuang quy djnh chi 
tit mt s diu cüa Nghj djnh s 
83/2014/ND-CP ngày 03 thang 9 
näm 2014 cüa ChInh phü v kinh 
doanh xàng d.u. 
- Thông tLr s 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 näm 2016 cüa 
BTàichInh. A / 
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20 ngày lam vic k 
ngay nhn du h so hcip 

l 

Trung tam 
Phiic vii hành 

chInh cong 
tinh Gia Lai, 

69 Hung 
Vixong, Tp. 
Pleilcu, T. 
Gia Lai 

- Ti khu virc thành ph& thj 
xâ: 1.200.000 dng/dim kinh 
doanhIln thm djnh; 
- Tai Khu vrc cac huyn: 
600.000 dnWdim kinh 
doanh!ln thm 

-Ng dnh 8312014/ND-CP 
ngày 03 tháng 9 näm 2014 cüa 
ChInh phü v kinh doanh xang 
dâu. 
- Nghj djnh s6 08/2018D-CP 
ngày 15 thang 01 näm 2018 cüa 
ChInh phü sira di mt s6 Ngh 
dinE lien quan dn diu kin dAu 
tr kinh doanh thuc pham vi 
quãn i nhà nuàc cüa B Cong 
throng 
- Thông tu s6 38/2014/TT-BCT 
ngày 24 tháng 10 näm 2014 cüa 
B Cong throng quy djnh chi 
tit mt s diu cüa Nghj djnh s 
83/2014/ND-CP ngày 03 tháng 9 
näm 2014 cüa ChInh phü v kinh 
doanti xang du. 
- Thông Pr s 168/2016/TT-BTC 

ngày 26 tháng 10 nãm 2016 cüa 
Bô Tài chInh. 

Cp lai Giy 
chrng nhn ccra 
hang dü diu 
kin ban lé xang 
dAu 

H. Linh vc thuc 
Cp Giy chg 
nhân dü diu 
kiên  

cay thuc lá 

10 ngáy lam vic k tU 

nã' nhn dü h so hç 
lê 

Trung tam 
Phuc v hành 
ch1± cong 
tinh Gia Lai, 

2.200.000dIIn thm dinhIh 

SO 

- Nghj djnh s6 67/2013-CP 
ngày 27/6/2013 cUa ChInh phü 
quy dinE chi tit mt s diu vã 
bin pháp thi hành mt s du 

/ / 

3 



69 Hung 
Vixcmg, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

cüa Lust phong, chng tác hi 
cüa thuc là v kinh doanh thuc 
lá; 

- Nghj djnh s6 08/2018/ND-CP 
ngày 15 tháng 01 näm 2018 cüa 
ChInh phñ sra dii mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kin dAu 
ti.r kinh doanh thuc phm vi 
quãn l nhà rnràc cüa B Cong 
thuang 
- Thông tr s 2 l/2013/TI'-BCT 
ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cüa 
B Cong thrang; 
- Thông tu s 299/2016/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 näm 2016 cüa 
B Tài chInh. 

2 

Cp lai Giy 
chüng nh.n dü 
diu kin du tLr 
trng cay thuc 
Ia 

15 ngày lam 
ngày nhn h h 
l 

Trung tam 
Phiic vu hành 
chInh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Vuang, Tp. 
Pleiku, 1. 
Gia Lai 

2.200.000d1l.n thm djnWh 
so.  

- Nghj djnh sé, 67/2013/ND-CP 
cüa ChInh phU quy dnh chi tit 
môt s diu và biên pháp thi 
hành mt s diu cUa Luât 
phOng, chng tác hai  cüa thuc 
i v kirth doanh thuc lã; 

- Nghj djnh s 08/20181ND-CP 
ngày 15 tháng 01 näm 2018 cUa 
ChInh phü sra di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kid/ 

4 



tu kinh doanh thuc pham vi 
quãn I nhà rnrôc cüa Bô Cong 
thirong 
- Thông tu s 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 thang 9 nãm 2013 cüa 
B Cong thuong; 
- Thông tu so 299/2016/fI-BTC 
ngày 15 tháng 11 nãm 2016 cUa 
B Tài chInh 

3 

Cp s1ra dôi, bô 
sung Giy chimg 
nh.n dCi diêu 
kin dâu tu trOng 
cay thuc lá 

15 ngày lam vic k tu 
ngày nhn dü h so hcip 
l 

Trung tam 
Phiic vu hành 
chinli cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Vug, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

2.200.000dllAn thm dnhfh 
so 

- Nghj djnh so 67/2013/ND-CP 
ngày 27/6/2013 cüa ChInh phci 
quy dnh chi tit mt s diu và 
bin pháp thi hành mt s diu 
cüa Lu.t phông, chng tác hai 
cüa thuc là v kinh doanh thuc 
La; 

- Nghj djnh s 08/2018/ND-CP 
ngày 15 thang 01 näm 2018 cüa 
ChInh phü sa di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kin dAu 
tu kinh doanh thuc pham vi 
quãn l nhà nuâc cüa Bô Cong 
thuong 
- Thông tu s 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 näm 2013 

D I 



B Cong thwng; 

- Thông tu s6 299/2016/TT-BTC 

ngày 15 thang 11 nàm 2016 cüa 
B Tài chInh. 

4 
Cp GiAy phép 
mua ban nguyen 
lieu thuc Ia 

10 ngày lam viêc k 
ngày nhn dü h sci hcTp 

ie 

Trung tam 

Phc vi hành 
chInE cong 
tinh Gia Lai, 

69 Hung 
Vrnmg, Tp. 
Pleiku, T. 

Gia Lai 

- Ti Khu virc thành ph& thi 

xâ thuc tinh: T chirc: 

1 .200.000dIdim kinh 
doanhI1n thm djnh. H kinh 
doanh: 600.000d!dim kinh 
doan1V1n thm djrIh. 

- Ti Khu virc các huyn 
thuc tinh: T chirc: 

600.000dIdim kinh doanh/ln 

thm dinh. H kinh doanh: 

200.000d1dim kinh doanhJIn 

thâm dh 

- Nghj ctjnh s 67/2013/ND-CP 

cüa ChInh phU ngày 27/6/20 13 

quy dnh chi tit mt s diu và 

bin pháp thi hành mt s diu 

cüa Lut phông, chng tác hi 

cüa thuc là v kinh doanh thuc 
1á 

- Nghj djnh s 08/2018/ND-CP 
ngày 15 tháng 01 nám 2018 ciia 
ChInh phci scra di mt s Nghj 
dnh lien quan dn diu kin du 
tr kinh cloanh thuc phm vi 

quãn 1)2 nhà nuâc cUa B Cong 
thixang 

- Thông tr s 21/2013/TT-BCT 

ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cüa 

B Cong thuang; 

- Thông tir s 168/2016/TT-BTC 

ngày 26 tháng 10 näm 2016 cUa 

B Tài chinE. 

5 CAp 1i GiAy 15 ngày lam vic k Trung tam - Nghj djnh s 67/2013/ND-P / 

6 / 
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phép mua ban 
nguyen lieu 
thuc Ia 

ngày nhn dCi h sa hcp 
l 

Phic vii hành 
chmnh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Vixng, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

- Tai Khu virc thành ph& thj 
x thuc tinh: T chirc: 
1 .200.000dIdim kinh 
doanhIln thm djnh. Ho kinh 
doanh: 600.000dJdim kinh 
doanWln thm dinh. 
- Ti Khu virc các huyn 
thuc tinh: T chiirc: 
600.000dIdim kinh doanh!!&n 
thm djnh. H kinh doanh: 
200.000dIdim kinh doanh!1.n 
th.m djnh. 

cüa ChInh phiX ngày 27/6/2013 
quy dnh chi tit mt s diu va 
bin pháp thi hành mt s6 diu 
cüa Lust phông, chng tác hai 
cüa thuc là v kinh doanh thuc 
Ia; 

- Nghj djnh s 08/2018/ND-CP 
ngày 15 thang 01 nAm 2018.cüa 
ChInh phü sCra di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kin dAu 
tu kinh doanh thuc pham vi 
quãn 1 nhà ni.râc cüa Bô Cong 
Thi.rong 
- Thông tu s 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 näm 2013 cüa 
B Cong thi.rang; 
- Thông ttr s 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 nãm 2016 cüa 
B Tài chInh. 

6 

• 
Cap sixa doi, bo 
sung Giay phep 
mua ban nguyen 
içu uoc a 

• 
15 ngay lam vic ke tr 
ngày nhn di h so hcip 
1 

Trung tam 
Phic vi,i hành 
chmh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Virong, Tp. 
Pleiku, T. 

- Tti Khu vrc thành ph& thj 
xa thu9c tmh: To chuc: 
1.200.000dIdim kinh 
doanhI1.n thm djnh. H kinh 

doanh: 600.000d1dim kinh 
doanhll&n thtm dinh. 

- Nghj djnh s 67/2013/ND-CP 
cüa ChInh phU ngày 27/6/2013 
quy dnh chi tiet m9t so clieu va 
bin pháp thi hành mt s diu 
cüa Lust phong, ch6ng tác hai 
cüa thuc là v kinh doanh thuc 
Ia; 7 



Gia Lai - Ti Khu vuc các huyn 
thuc tinh: T chi.'rc: 
600.000d/dMm kinh doanhll&n 
th.m dinh. H kinh doanh: 
2OO.000d/dim kinh doanhI1n 
thm djnh. 

- Nghj djnh s 08/20181ND-CP 
ngãy 15 tháng 01 nàm 2018.cüa 
ChInh phü sra &M mOt  s6 Nghj 
djnh lien quan dn diu kin dAu 
ttr kinh doanh thuc pham vi 
quãn 1 rthà niiàc cüa B Cong 
Thixcing 
- Thông tu s 21/2013/TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cüa 
B Cong thi.rong; 
- Thông tu s 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 näm 2016 cüa 
Bô Tài chInh. 

7 
Cp giy phép 
ban buôn san 
phm thuc La 

15 ngày lam vic k tcr 

ngày nhn dü h so hcip 
l 

Trung tam 
Phiic vi hành 

chInh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hiing 
Vixcrng, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

- Ti Khu vrc thành ph& thj 

xã thuc tinh: 
1.200.000d/diêm kinh 
doanhllân thâm djnh. 
- Tai  Khu virc các huyn 
thuc tinh: 600.000d1dim 
kinh doanhIIn thâm djnh. 

- Lu.t phOng, chng tãc hai  cüa 
thuc Ia v kinh doanh thuc Ia. 
- Nghj ctjnh s 67/2013/ND-CP 
ngày 27 thãng 9 näm 2013 cüa 
Chinh phCi quy djnh chi tit mt 
s diu và bin pháp thi hành 
Lust phong, chong tác hai  cüa 
thuc lá v kinh doanh thu6c Ia. 
- Nghj dnh so 08/201 8/ND-CP 
ngày 15 tháng 01 näm 2018.cüa 
ChInh phit sCra dôi mt so Nghj 
djnh lien quan dn diu kin du 
tr kinh doanh thuc pham vi A.' 

8 



ica 

quãn 1 nba nuâc cüa B Cong 
thizang 
- Thông tu s 21/201311T-BCT 
ngày 25 thang 9 nAm 2013 cüa 
Bt truâng B Cong thuong quy 
djnh chi tit mt s diu cüa 
Nghj djnh s 67/2013/ND-CP 
ngày 27 thang 9 nam 2013 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tit mct 
s diu và bin pháp thi hành 
Lu.t phông, chng tác h?i  cüa 
thuc lá v& kinh doanh thuc Ia. 
- Thông tu s 168/2016/TF-BTC 
ngãy 26 thang 10 näm 2016 cüa 
Bô trithng Bô Tài chInh quy 
dinh mt'rc thu. ch do thu, np, 
quãn l2 và sir ding phi thâm 
dnh kinh doanh hang hOa, djch 
vii hn ch kinh doanh; hang 
hóa, djch vi kinh doanh Co diu 
kin thuc linh vrc thi.rcing mi 

và I phi cp Giy phép thành 
I.p Si Giao dch hang hóa. 

C.p sira dM, b 15 ngày lam vic k tr Trung tam - Luât phông, chng tác hi cüa 

8 sung gi.y phép ngày nhn dü h so hçp Phic vi hành - T?i Khu virc thành ph& thj thuc lá v kinh doanh thuc hi. 
b buôn san 1 chInh cong xä thuc tinh: - Nghj djnh s 67/2013/ND-CP 

9 



ph.m thuc La tinh Gia Lai, 1.200.000dldiêm kinh ngãy 27 thang 9 nam 2013 cüa 
69 HUng doanhll&n thm djnh. Chinh phU quy dnh chi ti& mt 
Vrcing, Tp. - Ti Khu vrc các huyn s diu vá bin pháp thi hành 
Pleiku, T. thuc tinh: 600.000dIdim Lut phOng, chng tác hi cUa 
Gia Lai kinh doanhlthn thm dnh. thuc lá v kinh doanh thuc lá. 

- Nghj djnh s 08/20181ND-CP 
ngày 15 tháng 01 näm 2018.cUa 
ChInh phU sCra di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kiin du 
tu kinh doanh thucc phm vi 
quãn 1 nhã nuàc cUa Bô Cong 
thi.rcing. 
- Thông ttr s 21/2O13iTT-BCT 
ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cUa 
B tnr&ng B Cong thrcing quy 
djnh chi tit mt s diu cUa 
Nghj djnh s6 67/2013/ND-CP 
ngày 27 tháng 9 nãm 2013 cUa 
Chinh phCi quy djnh chi tit mt 
s diu và bin pháp thi hành 
Lut phãng, chng tác hai  cUa 
thuc lá v kinh doanh thuc Ia. 
- Thông tix s 168/201611[T-BTC 
ngày 26 tháng 10 nãm 2016 cUa 
B truâng B Tâi chInh quy 
djnh mrc thu, ch d thu, np, 

10 
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quãn 1 và s1r diing phi thm 
djnh kinh doanh hang hóa, djch 
vu han  ch kinh doanh; hang 
hOa, dich vu kinh doanh cO diu 
kin thuc 1h vc thg mai 
và 1 phi cp Giy phép thành 
1p Sâ Giao djch hang hOa. 

9 

Cp lai giây 
phép ban buôn 
san phm thuc 
lá 

15 ngày lam vic k 
ngày nhn dü h sa hcip 

Trung tam 
Phiic vii hânh 
chinh cong 
tinh Gia Lai, 
69 Hung 
Vtwng, Tp. 
Pleiku, T. 
Gia Lai 

- Tai Khu virc thãnh phd, thj 
xã thuc tmh. 
l.2OO.0OOdJdim kinh 
doanh!1.n thm djnh. 
- Tai Khu vrc các huyn 
thuc tinh: 600.000c1Idim 
kinh doanhIln thm djnh. 

- Lut phàng, chng tác hai  cüa 
thuc lá v kinh doanh thuc lá. 
- Nghj djnh s 67/20131ND-CP 
ngáy 27 tháng 9 nãm 2013 cüa 
Chinh phU quy dnh chi tit mt 
s diu và bin phãp thi hãnh 
Lut phang, chng tác hai  cüa 
tluc Ia doanh thuc lá. 
- Nghj djnh s O8/2O18iD-CP 
ngãy 15 tháng 01 nãm 2018.cüa 
Chinh phü sCra di mt s Nghj 
djnh lien quan dn diu kin du 
tr kinh doanh thuc pham vi 
quàn i' niia ni.râc cüa BO Cong 
thixang. 
- Thông tr s 21/20131TT-BCT 
ngày 25 tháng 9 nãm 2013 cüa 
B trll&ng B Cong thxcing quy 
djnh chi tit mOt  s diu cüa / 



Nghj djnh s 67/2013/ND-CP 
ngày 27 tháng 9 näm 2013 cüa 
Chinh phU quy djnh chi ti& mt 
s diu và bin pháp thi hành 
Lu.t phOng, chng tác hti cüa 
thuc Ia v kinh doanh thuc La. 
- Thông tu s 168/20161TF-BTC 
ngày 26 tháng 10 nam 2016 cüa 
Bô tnrng B Tài chinh quy 
dnh mrc thu, ch do thu, np, 
quân I và sCr diing phi thm 
djnh kinh doanh hang hOa, djch 
vt hn ch kinh doanh: hang 
hóa, djch vi kinh doanh cO diu 
kin thuc linh vixc thuong mti 
vâ 1 phI dip Giy phép thành 
1p Sâ Giao djch hang hóa.

A 

12 



PHIJ LVC  II 
C THU TTJC HANH CHINFI B! BA! BO TI{UQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO CONG TIIL!CiNG 
(Ban hành kern theo Qzt djnh s 202_-/QD-UBVD ngày tháng 8 nárn 2019 cza hü tjch UBND tinh,) 

STT 
Sôhôsffthiituc 

hanh chinh Ten thu tuc hanh chinh 

I.Linhvircxängdâu 

1 T-GLA-282328-TT Cp Giy chirng nhn cira hang dü diu kin ban lé xäng dAu 

2 T-GLA-282329-TT Cp si1a doi, b sung Giây chi'rng nhn ci1a hang dü diu kin bn lé xang d.0 

3 T-GLA-282330-TT CAp 1i GiAy chrng nhn cra hang dü diu kin ban lé xäng du 

II. Linh vçrc thuôc Ia 

1 T-GLA-258170-TT CAp GiAy chirng nhn dü diu kin dAu tu trng cay thuc lá 

2 T-GLA-258223-TT CAp 1i GiAy chirng nhn dü diu kin d.0 tLr trng cay thuc Ia 

3 T-GLA-258232-TT CAp sira dM, b sung GiAy chrng nhn dü diu kin dAu tu trng cay thuc lá 

4 T-GLA-2463 84-IT Cap Giay phép ban buôn san phAm thuc lá 

5 T-GLA-258351-TT CAp 1?i  GiAy phép ban buôn san phAm thuc iá 

6 T-GLA-258350-TT CAp s~a dôi, b sung GiAy phép ban buôn san phAm thuc La 

7 T-GLA-258352-TT Cap Giây phép mua ban nguyen 1iu thuc lá 

8 T-GLA-258365-TT CAp 1?i  GiAy phép mua ban nguyen 1iu thuc lá 

9 T-GLA-258370-TT CAp süa di, b sung GiAy phép mua ban nguyen lieu thuc ié. 
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