Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k ti'i ngày 04 tháng 02 nàm
2019.
Diu 3. Chánh Van phông B, Ciic truô'ng Ciic Xut nhp khu, Vii
trung Vi,i Pháp ché và Thii truâng các don vj lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.!.
No'inhin:
-NhuDiu3;
- C%lc KSTTHC (Van phông ChInh phil);
- Các Sâ Cong Thrnmg;
- Luu: VT, XNK, VP (TH-CCHC).

•BQ TRUNG
TRU'ONG

Trân Ouôc Khánh
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THU TVC HANH CH!NII MO! DIJC SA DO!, BO SUNG HOC B! BA! BO TRONG LNH YIfC XUAT NHAP
ImAU THUQC PHiM VI CH1C NANG QUAN L CUA BQ CONG THIfNG
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so' 4

/QD -BCT ngày& tháng04 nárn 2019 cia B5 tru'ó'ngB Cóng Thu'o'ng)

PHAN I. DANIEl MVC THU TUC HANH CII! NH
1. Danh mitc thu tiic hành chInh dtrçrc sfra di, b sung thuc phtm vi chfrc nãng quãn 1cüa.B Cong Thu'o'ng
STT

So ho so'
TTHC

Ten thu ttic hành
chInh

Ten VBQPPL quy djnh ni dung sfra thi, be!) 'sung

Linh vtrc
S

Co quan thirc
hin

A. Thu tiic hành chInh cap trung u'o'ng
Thông tu sé 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 näm
2018 sra dM mt s diu cüa Thông tu lien tjch s
Cp phép nhp khu 47/20 1 1/TTTLT-BCT-BTNIMT ngày 30 tháng 12 näm

B-BCT- các cht lam suy giãm 2011 cüa Bô truô'ng B Cong Thuo'ng và B trithng B
199747-TT
Tài nguyen và Môi trumg quy djnh vic quãn 1 nhâp
tang ô-dôn
khu, xuât khu và tam nhâp — tái xuât các chat lam
suy giãm tng ô-dôn theo quy djnh cüa Nghj djnh thu
Montreal v các cht lam suy giâm tng ô-dôn

Xut nhp
khu

Ciic Xuât nhr
khu-Bô
Cong Thucmg

2. Danh miic thu tiic hành chinh bj bâi bô thuc phtm vi chfrc náng quãn 1I cüa B Cong Thtro'ng
STT

So ho so'
TTHC

Ten thu tiic hành
chinh

A. Thu ttic hành chInh cp trung u'o'ng

Ten VBQPPL quy djnh vic bãi bô TTHC

Linh virc

Co quan thirc
hiên

Cp phép tm nhp
- tái xuât các chat 1am
19980 1TT suy giãm tang ôdôn
D i•m

Thông tu' s 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 näm
2018 sira di rnt so diêu cüa Thông tu lien tjch s
47/20 1 i/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 näm
2011 cüa B truO'ng B Cong Thuo'ng va B tnthng B
Tài nguyen và Môi tru'ng quy djnh vic quãn i nhap
khu, xuât khu và ttrn nhp — tái xuât các chat lam
suy giãm tAng 0-dOn theo quy djnh cUa Nghj djnh thu
Montreal v các chat lam suy giãm tAng ô-dôn

Xuât
nhp
khâu

Cuc Xuât nhâp
khâu - B Cong
Thuog

2

PHAN II. NQI DUNG CV THE CUA TiJ'NG THU TVC HANH CHINH THUQC
PHAM VI CHC NANG QUAN L CUA BQ CONG THU'€%NG
Thu tiic cap phép nhip khu các chat lam suy giãm tang ô-dôn
1. Trinh 4rthrchiên:
Bithc 1: Thuong nhân gri h so dn B Cong Thuong qua Co ch mt cüa quc gia.
Bucc 2: B Cong Thuong kim tra tinh hqp 1, dy dü cüa h so. Trithng hqp h so
không dy dü, h9p 1, B Cong Thuong thông báo thuorig nhân d hoàn chinh h so.
Brnfc 3: Trumg hqp h so dy dü, hqp 1, B Cong Thuong tin hành thm tra nOi
dung M so. Nu h so dáp üng dü diu kin, B Cong Thuo'ng ban hành van bàn cp
phép cho thuo'ng nhân duqc nhp khu. Nu h so không dáp irng dü diu kin d duqc
cp phép, B Cong Thuong trà 1i bang van bàn cho thuong nhân.
Buic 4: Thumg nhân then van ban cp phép tü B Cong Thuo'ng.
2. Cách thá'c thrc hin: Thirc hin thông qua Co ch mt cüa quc gia
3. Thành phin, sE lwçtng ho su:
- Thành phn h so bao gm:
+ Don däng k) nhp khu các cht HCFC (theo mu)
+ Bàn sao h9'p dng nhp khu có xác nhn và dóng du sao y bàn chInh cUa
thuong nhân
+ Bàn sao giy chüng nhn däng k) kinh doanh hoc giy chirng nhn du tu
hoc giy phép kinh doanh có xác nhn và dóng du sao y bàn chInh cüa thuong nhân
- S luçmg h so: 01 b
4. TIwi hçzn gidi quylt: (07) ngày lam vic k tr ngày nhn duqc b h so dy dü,
h9'p 1 cüa thuong nhân
5. Dtii tu'ing thrc hin thu tic hành chIith: T chüc
6. Co quan thrc hin thu 4ic hành chInh:
- Co quan có thm quyn quy& djnh: B Cong Thuong
- Co quan trirc tip thiic hin TTHC: Ciic Xut nhp khu
7. KIt qua thrc hin thu tyc hành chInh: Giy phép theo quy djnh tii Diu 1 Thông
tu s 51/2018/TT-BCT (dim a Khoân 3 Diu 2 Thông tu lien tjch sé 47/20 1 1/TTLTBTNMT-BCT duoc sira di)
8. LphI: Không thu phi
9. Ten mâu don, mâu tô khai: Don dang k5 nhp khu các cht HCFC theo miu quy
dinh tii Phii liic JIb ban hành kern theo Thông tu s 5 1/2018/TT-BCT ngày 19 tháng
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12 näm 2018 süa dhi, b sung mt s diu cüa Thông tu lien tjch s 47/20 1 1/TTTLTBCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 näm 2011 cüa B tru&ng B Cong Thuong và B
trung B Tài nguyen và Môi tnrô'ng quy djnh vic quân 1 nhp khu, xut khu và
tm nhp — tái xut các cht lam suy giãm tang ô-dôn theo quy djnh cüa Nghj djnh thu
Montreal v các chat lam suy giâm tng ô-dôn (mu do'n kern theo).
10. Yêu

di!u kin th4rc hin thu tic han/i chin/i:

- Thucng nhân chi duçc phép nhp khu các cht lam suy giâm thng ô-dôn vói
các nuôc thành viên cüa Nghj djnh thu;
- Chi nhp khu các chat HCFC thuc Phi liic 1 Thông tu lien tjch s
47/201 1/TTLT-BTNMT-BCT;
- Trén cc si luçxng hin ngich nhp 1thu các cht HCFC tti Diu 3 Thông tu lien
tich s 47/201 1/TTLT-BTNIMT-BCT.
11. Can cá'pháp 1j cáa thu tyc han/i chin/i:
- Lut Thrnmg mti näm 2005;
- Nghj djnh s 69/2018/ND-CP ngây 15 tháng 5 näm 2018 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit mt s diu cüa Lut Quân 1 ngoi thuang;
- Quy& djnh s 41/2005/QD-TTg ngày 02 tháng 03 näm 2005 cüa Thu tuâng
ChInh phü ban hânh Quy ch v cp phép nhp khu hang hóa;
- Thông tu lien tjch so 47/20 1 1/TTLT-BCT-BTNIMT ngay 30 ngày 12 nàm 2011
cUa B Cong Thuong - B Tài nguyen và Môi truè'ng huó'ng dn quan l nhp khu,
xut khu, ttm nhp-tái xut các cht lam suy giãm thng ô-dôn theo quy djnh cüa Nghj
djnh thu Montreal v các chat lam suy giãm tng ô-dôn;
Thông tu s 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 näm 2018 sua di mt s diu
cña Thông tu lien tjch so 47/20 1 1/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 näm 2011
cña B truàng B Cong Thuong và B truô'ng B Tài nguyen va Môi trumg quy djnh
vic quãn l nhp khu, xut khu va tarn nhp — tái xut các chat lam suy giâm tang
ô-dôn theo quy djnh cüa Nghj djnh thu Montreal v các chat lam suy giâm tng ô-dôn.
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IO BANG K NHiP KHAU CAC CHAT HCFC
(Máu ban hành kern theo Thông tw so' 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 närn 2018
tha dôi, bó sung mç$t sO diêu cia Thông tu' lien tjch sO 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
ngày 30 tháng 12 nárn 2011 cza Bô trwO'ng Bô Cong Thu'o'ng và Bó tru'O'ng Bç3 Tài
nguyen và MOi tru'&ng)
TEN THIJ'€NG NHAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tiy do - Hmnh phüc
ngày

tháng

nàrn 20...

V/v däng k nhp khâu
các chat HCFC (Phu luc I)
KInh gui: B Cong Thuang
Ten thuong nhân
Dia chi lien h
Diên thoai

Fax

E-mail.

Can cü Thông tu s 51/201 8/TT-BCT ngày 19 tháng 12 nãm 2018 süa d&, b sung
mt so diêu cüa Thông tu lien tjch sO 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12
nàm 2011 cUa B trithng Bi Cong Thmmg và B truO'ng B Tài nguyen và Môi trumg
quy djnh vic quàn 1 nhp khâu, xuât khâu và tim nhp - tái xuât các chat lam suy
giàm tang 0-don theo quy djnh cüa Nghj djnh thu Montreal ye các chat lam suy giàm
tang ô-dôn, (ten thucmg nhân).. . . dàng k) nhp khâu các chat HCFC nhu' sau:
Ten cht
KMi luqng nhp khu dir kin (kg)
KMi luqng dãng k (kg)
Hçp dng nhp khu s

ngày

tháng

näm

Nuâc xuât khu
(Ten thung nhân). . . . cam doan nhmg ni dung kO khai trén day là dung sr that v/
cam ket thirc hin dung các quy djnh cüa pháp lut hin hành.
Ngu'ô'i dti din theo pháp 1ut cüa thtro'ng nhân
(Ghi rO hQ ten, chá'c danh, k) ten và dóng dáu,.

