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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
QUYẾT ðỊNH
Số 5813/Qð-UBND ngày 31/7/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung
áp dụng tại quận, huyện trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_______________________

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN
TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 5813/Qð-UBND
ngày 31 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố ðà Nẵng)
VI. Lĩnh vực Thương mại
1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu
- Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ
tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các
thủ tục cần thiết theo yêu cầu
- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh ñạo phòng ký giấy phép và
Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân.
- Cách thức thực hiện:- Hồ sơ ñược nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế.
- Thành phần hồ sơ:
- ðơn ñề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc ñại lý bán lẻ) rượu (theo
mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế
(có chứng thực);
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp ñồng bán lẻ, hợp ñồng ñại lý bán lẻ với ít nhất
một nhà cung cấp rượu ñối với thương nhân bán lẻ;
- Hồ sơ về ñịa ñiểm kinh doanh bán lẻ gồm:
+ ðịa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng ñịa ñiểm kinh doanh (là sở hữu hoặc
ñồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm);
- Bảng kê thiết bị kiểm tra và ñiều chỉnh nhiệt ñộ, ñộ ẩm trong khu vực kinh
doanh rượu (ñể bảo ñảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh ñược mặt trời
chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
- Các tài liệu liên quan ñến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an
toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy ñịnh của pháp luật:
a - Các tài liệu liên quan ñến an toàn về phòng cháy chữa cháy:
* ðối với cơ sở là doanh nghiêp:
- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt ñộng PCCC,

