Cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t làm ngành, ngh kinh
doanh có iu kin ti Công an cp huyn
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Cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t làm ngành, ngh kinh doanh
có iu kin ti Công an cp huyn
+ Bc 1: T chc, cá nhân có nhu cu c cp giy chng nhn iu kin v an ninh, trt
t kinh doanh mt s ngành, ngh kinh doanh có iu kin np h s ti c quan
Công an qun, huyn, th xã, thành ph thuc tnh, thành ph trc thuc Trung
ng vào gi hành chính các ngày làm vic trong tun.
+ Bc 2: Cán b tip nhn kim tra tính hp l và thành phn ca h s. Nu h s hp l
và thành phn thì th lý gii quyt và cp Phiu nhn h s; nu h s không hp l
hoc thiu thành phn thì tr li và hng dn b sung hoàn chnh.
+ Bc 3: Cn c theo ngày hn trên Phiu nhn h s, t chc, cá nhân n ni np h s
nhn kt qu giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t kinh doanh mt s ngành,
ngh kinh doanh có iu kin.
Trc tip ti c quan Công an qun, huyn thuc thành ph à Nng
+ Thành phn h s:
a) Vn bn ngh cp Giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t.
b) Np bn sao hp l mt trong các loi giy t sau: Giy chng nhn ng ký doanh
nghip (theo quy nh ti Ngh nh s 43/2010/N-CP ngày 15/4/2010 v ng ký
doanh nghip); Giy chng nhn ng ký kinh doanh; Giy chng nhn u t; Giy
chng nhn ng ký hot ng (i vi chi nhánh doanh nghip); Giy chng nhn ng
ký thu (i vi các t chc s nghip có thu).
Các ngành, ngh kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t ca h kinh doanh
phi có Giy chng nhn ng ký h kinh doanh theo quy nh ti khon 2 iu 49,
khon 1 iu 51 Ngh nh s 43/2010/N-CP.
c) Bn sao hp l tai liêu chng nhn iu kin v phòng cháy và cha cháy theo
quy nh cua phap luât hiên hanh.
d) Bn khai lý lch (có dán 01 nh 4 x 6 cm) ca ngi ng u doanh nghip, chi
nhánh, vn phòng i din, ngi i din theo pháp lut ca c s kinh doanh có iu
kin v an ninh, trt t (có chng nhn ca y ban nhân dân xã, phng, th trn ni
ng ký h khu thng trú hoc c quan nhà nc qun lý trc tip). Nu là ngi nc
ngoài hoc ngi Vit Nam nh c nc ngoài, phi có bn khai nhân s (có dán 01
nh 4 x 6 cm), bn photocopy h chiu, th c trú (xut trình bn chính i chiu).
+ S lng h s: 01 (mt) b.
07 ngày làm vic.
T chc, cá nhân.
Công an qun, huyn, th xã, thành ph thuc tnh chu trách nhim tip nhn h s
và thm nh cp Giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t các c s (tr các c s thuc
thm quyn gii quyt ca Cc Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi và
Phòng Cnh sát qun lý hành chính v trt t xã hi, Công an tnh, thành ph
trc thuc Trung ng):
+ Kinh doanh dch v cm .
+ i lý kinh doanh gas, các ca hàng bán gas chai, trm np gas vào chai
và ô tô, trm cp gas.
+ Kinh doanh thit b phát tín hiu ca xe c quyn u tiên.
+ Kinh doanh karaoke, xoa bóp (massage, tm qut).
+ Các c s kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t không phi là doanh nghip:
cho thuê lu trú; hot ng in.

+ Các t chc s nghip có thu hot ng kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t ca
c quan, t chc thuc cp huyn.
Kt qu thc hin th tc hành Giy chng nhn iu kin v an ninh, trt t làm ngành, ngh kinh doanh có iu
chính
kin.
L phí (nu có)
300.000 ng/ln
+ Mu D1a: Bn khai lý lch ngi làm ngành, ngh kinh doanh có iu kin v an
Tên mu n, mu t khai (nu
ninh, trt t;
có)
+ Mu D1b: Bn khai nhân s dùng cho ngi nc ngoài
m bo iu kin v an ninh, trt t theo quy nh ti iu 4, Thông t s 33/2010/TTBCA, ngày 05/10/2010 ca B Công an quy nh c th iu kin v an ninh trt t i
vi mt s ngành ngh kinh doanh có iu kin. C th là:
1. Ngi ng u doanh nghip, chi nhánh, vn phòng i din và ngi i din theo
pháp lut ca c s kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t phi có lý lch rõ ràng
và không thuc mt trong các trng hp quy nh ti iu 3 Ngh nh s 72/2009/NCP, ngày 03/9/2009 ca Chính ph quy nh iu kin v an ninh, trt t i vi mt s
ngành ngh kinh doanh có iu kin.
2. Phi duy trì và m bo thc hin úng các iu kin v an ninh, trt t trong sut
quá trình hot ng kinh doanh; chp hành quy nh v trt t, an toàn công cng,
v sinh môi trng và không nm trong khu vc, a im mà pháp lut cm hot ng
kinh doanh.
3. Ngoài quy nh nêu trên, các c s kinh doanh di ây còn phi bo m các iu
kin v phòng cháy, cha cháy nh sau:
a) Các c s sn xut, kinh doanh, bo qun, s dng vt liu n công nghip và
Nitrat Amon hàm lng cao (t 98,5% tr lên); sn xut, kinh doanh gas; sn
xut pháo hoa; kinh doanh v trng; kinh doanh lu trú t 5 tng tr lên phi có
thâm duyêt, nghiêm thu v phòng cháy và cha cháy cua c quan co thâm
Yêu cu, iu kin thc hin th
quyên.
tc hành chính (nu có)
b) Các c s kinh doanh lu trú t 4 tng tr xung; sn xut, kinh doanh, sa cha
công c h tr; trò chi in t có thng dành cho ngi nc ngoài, casino; hot ng in
(tr photocopy màu); kinh doanh dch v cm ; kinh doanh karaoke; xoa
bóp (massage) phi có biên bn kim tra an toàn v phòng cháy và cha
cháy.
4. i vi các c s kinh doanh có s dng vt liu n công nghip thì tai liêu chng
nhn iu kin v phòng cháy và cha cháy trong thành phn h s ngh cp Giy
chng nhn iu kin v an ninh, trt t là tai liêu chng nhn iu kin v phòng cháy
và cha cháy ti khu vc kho bo qun vt liu n công nghip. Trng hp c s kinh
doanh thuê kho bo qun vt liu n công nghip thì phi có giy t chng minh
vic thuê kho.
5. Các c s kinh doanh có iu kin v an ninh, trt t thuc mt trong các trng hp
sau ây không phi np tai liêu chng nhn iu kin v phòng cháy và cha
cháy:
a) C s nm trong các tòa nhà ã c thit k, thm duyt v phòng cháy và cha
cháy.
b) Các c s sn xut con du; dch v òi n; dch v tm qut; photocopy màu; sn
xut, kinh doanh thit b phát tín hiu ca xe c quyn u tiên.
+ Ngh nh s 72/2009/N-CP, ngày 03/9/2009 ca Chính ph quy nh iu kin v
an ninh, trt t i vi mt s ngành ngh kinh doanh có iu kin.
+ Ngh nh s 79/2014/N-CP, ngày 31/7/2014 ca Chính ph quy nh chi tit
thi hành mt s iu ca Lut Phòng cháy và cha cháy và Lut sa i, b sung mt
Cn c pháp lý ca th tc
s iu ca Lut Phòng cháy và cha cháy.
hành chính
+ Thông t s 33/2010/TT-BCA, ngày 05/10/2010 quy nh c th iu kin v an
ninh trt t i vi mt s ngành ngh kinh doanh có iu kin.
+ Thông t s 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 ca B Công an quy nh
chi tit thi hành mt s iu ca Ngh nh s 79/2014/N-CP ngày 31/7/2014 ca

Chính ph.
+ Thông t s 193/2010/TT-BTC, ngày 02/12/2010 ca B Tài chính quy nh
ch thu, np, qun lý và s dng phí thm nh iu kin v an ninh trt t; phí sát hch
cp chng ch nghip v bo v; l phí cp giy chng nhn ã ng ký mu du; l phí cp
giy phép mang pháo hoa vào, ra Vit Nam; l phí cp giy phép qun lý v
khí, vt liu n, công c h tr.

