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TT Tên ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện 

Hình thức điều kiện kinh doanh Văn bản quy phạm pháp luật 

I LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

1 Kinh doanh xăng dầu  

1.1 Đại lý bán lẻ xăng dầu Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

- Điều 19, 20 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

1.2 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu 

- Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 

2 Kinh doanh rượu  

  Giấy phép kinh doanh phân phối sản 

phẩm rượu 

 

 

Điều 18 Nghị định số 94/2012/NĐ-CP   Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu 

  Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu. 

3. Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc 

chuyên ngành thuốc lá 

 

  Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá;  

- Điều 26,27,28  Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 
  Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; 
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  Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

4. Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công 

Thương 

 

  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. 

 

-Điều 19, 20, 34, 36 Luật An toàn thực phẩm năm 

2010; 

-Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư số 53/2014/TT-BCT; 

-  Thông tư số 54/2014/TT-BCT; 

- Thông tư 59/2014/TT-BCT; 

- Chương II Thông tư số 15/2012/TT-BYT; 

Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 

 

5 Kinh doanh than Chỉ doanh nghiệp mới được phép kinh 

doanh than. 

Doanh nghiệp kinh doanh than phải được 

thành lập và hoạt động theo quy định của 

Luật doanh nghiệp, có Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp trong đó có đăng 

ký ngành nghề kinh doanh than. 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP; 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 14/2013/TT-BCT. 

 

6 Kinh doanh khí Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh LPG. 

- Điều 29 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP; 

- Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP 
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- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP 

- Thông tư số 11/2014/TT-BCA 

 

7 Kinh doanh dịch vụ giám định thương 

mại 

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy 

định của pháp luật; 

Có giám định viên đủ tiêu chuẩn theo 

quy định tại Điều 259 của Luật Thương 

mại. 

 

 

- Điều 257, 259, 267 Luật Thương mại 

- Điều 5 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP 

  

 

8 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, trong đó có ngành nghề liên quan 

đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công 

nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là 

doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận theo đề nghị của Bộ Công 

Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

 

- Điều 11 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP 

- Điều 6 Thông tư 61/2014/TT-BCT 

 

9 Kinh doanh ngành nghề có sử dụng Là tổ chức được thành lập theo quy định - Điều 27 Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12; 
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vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất 

thuốc nổ 

pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc 

đăng ký hoạt động những ngành nghề, 

lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp; 

Có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp 

- Điều 21 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP 

- Điều 9 Thông tư số 23/2009/TT-BCT 

 

10 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn Có đủ điều kiện theo quy định về sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển vật liệu nổ 

công nghiệp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và 

con người tối thiểu đủ để cung ứng dịch 

vụ cho 05 (năm) tổ chức thuê dịch vụ. 

Có Giấy phép dịch vụ nổ mìn 

 

 

 

- Điều 25, 26 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP 

- Điều 10 Thông tư số 23/ 2009/TT-BCT 

 

11 Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát 

triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 

 

11.1  Sản xuất hóa chất thuộc Danh mục 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 

kiện trong ngành công nghiệp  

 

Điều kiện sản xuất hóa chất chất thuộc 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh 

có điều kiện trong ngành công nghiệp. 

 

 

 

Điều 14 Luật Hóa chất; 

- Điều 12 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP 

- Khoản 4 Điều 1 Nghị định 26/2011/NĐ-CP (Danh 

mục Hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được 

11.2  Kinh doanh  hóa chất chất thuộc 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện trong ngành công 

nghiệp 

Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở 

kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật 

2.4. Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất ðýợc cõ quan có thẩm 
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quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 

sửa đổi, bổ sung) 

- Điều 9,10,11 Thông tư 28/2010/TT-BCT 

 

11.3  Sản xuất hóa chất thuộc Danh mục 

hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 

trong ngành công nghiệp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình sản xuất theo quy định 

của pháp luật về quản lý, đầu tư xây 

dựQuyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường kèm theo đề án 

hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết 

bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng 

cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm 

tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy của cơ quan công an có thẩm quyền 

Điều 15 Luật Hóa chất; 

- Điều 17, 18, 19 Thông tư 28/2010/TT-BC 

 

11.4  Kinh doanh hóa chất thuộc Danh 

mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh 

doanh trong ngành công nghiệp 

Giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc 

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, 

kinh doanh 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng 

cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm 

tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy của cơ quan công an có thẩm 

- Điều 15 Luật Hóa chất; 

- Điều 17, 18, 19 Thông tư 28/2010/TT-BC 
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quyền; 

11.5  Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc 

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, 

kinh doanh 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

 Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa 

chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, 

kinh doanh. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng 

cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm 

tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy của cơ quan công an có thẩm 

quyền. 

- Điều 15 Luật Hóa chất; 

- Điều 17, 18, 19 Thông tư 28/2010/TT-BC 

 

12. Xuất khẩu gạo.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh xuất khẩu gạo. 

 

- Điều 4, 16, 17, 18 Nghị định số 109/2010/NĐ-CP 

- Điều 3, 8,12 Thông tư số 44/2010/TT-BCT 

 

13 Hoạt động thương mại điện tử 1. Là thương nhân, tổ chức có chức năng, 

nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được 

cấp mã số thuế cá nhân. 

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân 

thủ các quy định về quản lý thông tin trên 

Internet. 

3. Đã thông báo với Bộ Công Thương về 

việc thiết lập website thương mại điện tử 

bán hàng theo quy định tại Điều 53 Nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP. 

- Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP 
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Việc thông báo với Bộ Công Thương tại 

khoản 3 nêu trên được thực hiện trực 

tuyến trên Cổng thông tin quản lý hoạt 

động thương mại điện tử tại địa chỉ 

www.online.gov.vn . 

14  Hoạt động Sở Giao dịch hàng hóa Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng 

hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa chỉ được tổ chức 

thực hiện hoạt động mua bán các loại 

hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do 

Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố.  

Điều 8, 15, 32 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP 

- Điều 1 Thông tư 03/2009/TT-BCT 

 

15 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân 

phối, bán buôn, bán lẻ , xuất, nhập 

khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện 

lực  

Giấy phép hoạt động điện lực 

Là tổ chức, cá nhân được thành lập và 

hoạt động theo quy định của pháp luật, 

gồm: 

- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế được thành lập và hoạt động theo 

quy định của Luật doanh nghiệp; 

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động 

theo quy định của Luật Hợp tác xã; 

- Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

 

- Luật Điện lực năm 2004 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT 
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16 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng 

thực phẩm đông lạnh 

 Được thành lập tối thiểu là 2 (hai) năm, 

đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 

 Được Bộ Công Thương xem xét cấp 

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất hàng hóa (sau đây viết tắt 

là Mã số tạm nhập, tái xuất) khi đáp ứng 

đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 9 

Thông tư số 05/2014/TT-BCT  

- Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 187/NĐ-CP 

- Điều 9, 12 Thông tư số 05/2014/TT-BCT 

 

17 Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc 

biệt 

1. Được thành lập tối thiểu là hai (2) năm 

và đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất hàng 

hóa; 

2. Có số tiền ký quỹ đặt cọc là 7 tỷ VNĐ 

(bảy tỷ đồng Việt Nam) nộp tại Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi thương nhân được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

3. Được Bộ Công Thương xem xét cấp 

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất hàng hóa (sau đây viết tắt 

là Mã số tạm nhập, tái xuất) khi đáp ứng 

đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 10 

Thông tư số 05/2014/TT-BCT 

Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 187/NĐ-CP 

- Điều 10, 12 Thông tư số 05/2014/TT-BCT 
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18 Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng 

hóa đã qua sử dụng  

 

1. Được thành lập tối thiểu là hai (2) năm 

và đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa hoặc tạm nhập tái xuất hàng 

hóa; 

2. Có số tiền ký quỹ đặt cọc là 7 tỷ VNĐ 

(bảy tỷ đồng Việt Nam) nộp tại Kho bạc 

Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi thương nhân được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

3. Được Bộ Công Thương xem xét cấp 

Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất hàng hóa (sau đây viết tắt 

là Mã số tạm nhập, tái xuất) khi đáp ứng 

đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 11 

Thông tư số 05/2014/TT-BCT ( mục 1-2 

nêu tại phần trên). 

Thời hạn hiệu lực của Mã số tạm nhập, 

tái xuất là 3 (ba) năm, kể từ ngày cấp. 

 

-Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP 

- Điều 11, 12 Thông tư số 05/2014/TT-BCT 

 

19 Nhượng quyền thương mại Thương nhân được phép nhận quyền 

thương mại khi có đăng ký kinh doanh 

ngành nghề phù hợp với đối tượng của 

quyền thương mại. 

- Điều 5,6,7 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP  
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20 Kinh doanh dịch vụ lo-gi-stic chủ yếu Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh 

hợp pháp theo pháp luật Việt Nam. 

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ 

đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và 

có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu. 

3. Thương nhân nước ngoài kinh doanh 

dịch vụ lô-gi-stíc ngoài việc đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 140/2007/NĐ-CP 

 

- Luật Thương mại 2005; 

- Điều 5 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP. 

 

21 Kinh doanh khoáng sản Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất 

khẩu khoáng sản.  

 

Luật Khoáng sản; 

- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 41/2012/TT-BCT 

- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP 

- Điều 1 Thông tư số 41/2012/TT-BCT 

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

22 Kinh doanh tiền chất công nghiệp 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó 

có ngành nghề về hóa chất do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp. 

2. Chứng chỉ hoặc giấy tờ chứng minh 

các đối tượng trực tiếp tiếp xúc với tiền 

- Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP; 

- Điều 7 Thông tư số 42/2013/TT-BCT. 
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chất tại cơ sở kinh doanh gồm người phụ 

trách, người bán hàng, giao hàng, thủ kho 

đã được đào tạo về an toàn hóa chất. 

 

23 Hoạt động dầu khí 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động 

dầu khí phải thiết lập vùng an toàn cho 

các công trình phục vụ hoạt động dầu khí 

theo quy định của Chính phủ Việt Nam 

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động 

dầu khí phải mua bảo hiểm đối với các 

phương tiện, công trình phục vụ hoạt 

động dầu khí, bảo hiểm môi trường và 

các bảo hiểm khác theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ 

trong công nghiệp dầu khí quốc tế. 

3. Trong quá trình tiến hành hoạt động 

dầu khí, sau khi kết thúc từng công đoạn 

hoặc từng giai đoạn hoặc kết thúc hợp 

đồng dầu khí, tổ chức, cá nhân tiến hành 

hoạt động dầu khí phải thu dọn các công 

trình cố định, thiết bị và phương tiện 

phục vụ hoạt động dầu khí không còn sử 

dụng và phục hồi môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

4. Tổ chức, cá nhân muốn ký kết hợp 

đồng dầu khí phải thông qua đấu thầu 

- Điều 6, 7 – Luật Dầu khí năm 1993; 

- Khoản 12 Điều 1 Luật Dầu khí năm 2008 
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theo quy định riêng về đấu thầu dự án 

tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí do 

Chính phủ Việt Nam ban hành. 

 

24 KDDV đánh giá sự phù hợp với TB áp 

lực, TB nâng đặc thù CN CN, hóa 

chất, VLNCN, trang TB khai thác mỏ, 

dầu khí, trừ các TB, phương tiện thăm 

dò, khai thác trên biển  

Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ 

định là tổ chức đáp ứng các điều kiện 

theo quy định của pháp luật và được cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

xem xét, quyết định công bố danh sách 

để tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

lựa chọn sử dụng dịch vụ đánh giá sự 

phù hợp phục vụ yêu cầu quản lý nhà 

nước. 

 

Khoản 9 Điều 3, khoản 5 Điều 25 Luật chất lượng 

sản phẩm hàng hóa; 

- Mục II Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN và 

Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN (sửa đổi Thông 

tư số 09/2009/TT-BKHCN); 

- Điều 11, 12, 13, 14 , khoản 3 Điều 15 Thông tư số 

48/2011/TT-BCT. 

- Điều 5, Điều 7 Thông tư 07/2012/TT-BCT 

Điều 3 Thông tư 32/2009/TT-BCT 

Điều 16 Thông tư 29/2014/TT-BC 

25 Kinh doanh theo phương thức bán 

hàng đa cấp  

1. Là doanh nghiệp được thành lập tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật, 

có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo 

phương thức đa cấp. 

2. Có vốn pháp định theo quy định tại 

Điều 8 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

3. Hàng hóa kinh doanh theo phương 

thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi 

trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

Điều 7, 8 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP 
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nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. 

4. Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật trong 

trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh 

doanh có điều kiện. 

5. Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại 

hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại 

Điều 29 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. 

 

26 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp 

(bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)  

Tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

phải là doanh nghiệp nhà nước, được 

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ theo 

đề nghị của Bộ Công Thương và Bộ 

Quốc phòng; có Quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình sản xuất 

VLNCN, tiền chất thuốc nổ theo quy 

định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây 

dựng 

- Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh số 

16/2011/UBTVQH12; 

- Khoản 6 Điều 1 Pháp lệnh số 

07/2013/UBTVQH13; 

- Điều 19 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; 

- Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 54/2012/NĐ-CP 

- Điều 7 Thông tư số 23/2009/TT-BCT 

- Điều 1 Thông tư số 26/2012/TT-BCT 

 

 

27 Kinh doanh phân bón vô cơ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

- Điều 15 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP 

- Điều 13 Thông tư số 29/2014/TT-BCT 
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doanh, trong đó có ngành nghề về kinh 

doanh phân bón do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

 

 

 

28 Hoạt động mua bán hàng hóa và các 

hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt 

động mua bán hàng hóa của nhà đầu 

tư nước ngoài 

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua 

bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt 

Nam 

- Điều 4 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP 

- Điều 1, 3, 4, 5, 7 Thông tư 08/2013/TT-BCT; 

- Thông tư 34/2013/TT-BCT 

 

 

II LĨNH VỰC Y TẾ 

1 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

1.1 Cá nhân hành nghề khám chữa bệnh Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 

 

 

- Điều 18, 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP; 

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT 

1.2  Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

1. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với cơ sở chăm sóc sức khỏe tại 

nhà 

2.Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu 

3.Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP;  

- Điều 3, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

Thông tư số 41/2011/TT-BYT; 

- Mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV; 
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bệnh đói với cơ sở dịch vụ kính thuốc. 

4. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả 

5. Giấy phép hoạt động khám bênh, chữa 

bệnh đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), 

thay băng, đếm mạnh, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp 

6. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với nhà hộ sinh 

7. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với phòng khám chẩn đoán hình 

ảnh  

8. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với phòng khám chuyên khoa. 

9. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh đối với phòng khám đa khoa 

10. Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa  

11. Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh đối với bệnh viện. 

- Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT; 

 

2 Kinh doanh thuốc Chứng chỉ hành nghề dược 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc 

Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân 

- Điều 11, 13, 24, 25  Luật Dược năm 2005; 

- Điều 15, 23 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP; 

-  Thông tư số 02/2007/TT-BYT; 
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phối thuốc” - Chương II Thông tư số 46/2011/TT-BYT 

 

 

 

3 

 

Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc 

Chứng chỉ hành nghề dược 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc 

 Giấy chứng nhận Thực hành tốt phòng 

kiểm nghiệm thuốc 

 

 

- Điều 11, 13 Luật Dược năm 2005; 

-  Điều 15, 26, 27 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2007/TT-BYT 

 

4 Sản xuất mỹ phẩm  

 

Doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện 

kinh doanh về: nhân sự, nhà xưởng, trang 

thiết bị, vệ sinh và điều kiện vệ sinh, sản 

xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, kiểm 

nghiệm theo hợp đồng, thu hồi sản phẩm.  

Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản 

lý mỹ phẩm 

5 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh 

vật gây bệnh truyền nhiễm  

 

Đảm bảo các điều kiện về vật chất, trang 

thiết bị, nhân sự, cơ sở vật chất. 

 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2012; 

- Nghị định số 92/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 29/2012/TT-B 

 

6 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV  

 

Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, quản lý chất 

lượng xét nghiệm 

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng 

suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 

2006; 

- Nghị định số 92/2010/NĐ-CP; 
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- Thông tư số 15/2013/TT-BYT;  

- Thông tư số 42/2013/TT-BYT; 

- Thông tư số 09/2012/TT-BYT 

 

7 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô   

8 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, 

lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi  

 

Được Bộ Y tế thẩm định và công nhận đủ 

điều kiện lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phô 

- Nghị định số 12/200310/2015/NĐ-CP; 

- Thông tư số 07/2003/TT-BYT 

- Thông tư số 12/2012/TT-BYT 

 

9 Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng cố 

định 

 

Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, các quy định của 

pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2012; 

- Thông tư số 12/2014/TT-BYT 

 

10 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng y tế  

 

1. Người phụ trách về an toàn hóa chất 

có trình độ trung học trở lên về chuyên 

ngành hóa chất, trừ trường hợp kinh 

doanh các chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn thông dụng bao gồm: hương xua 

muỗi, bình xịt diệt côn trùng, kem xua 

côn trùng, tấm hóa chất xua muỗi dùng 

điện, dung dịch xua muỗi dùng điện, màn 

tẩm hóa chất diệt muỗi và bả diệt gián, 

Nghị định số 26/2011/NĐ-CP 

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP. 
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ruồi 

2. Đảm bảo các điều kiện về Cơ sở vật 

chất – kỹ thuật. 

3. Có biện pháp quản lý về phòng chống 

cháy nổ, sự cố hóa chất, xử lý chất thải 

và bảo vệ môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

11 Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

thay thế 

Đảm bảo cá điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân sự. 

- Nghị định số 96/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư số 12/2013/TT-BYT 

 

12 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế   

12.1 Đối với sản xuất thực phẩm Đảm bảo các điều kiện đối với cơ sở, 

trang thiết bị, dụng cụ, người trực tiếp 

sản xuất thực phẩm, bảo quản thực phẩm 

trong sản xuất thực phẩm,  

Khoản 2 Điều 3 và Chương V Luật An toàn thực 

phẩm; 

- Chương IV Nghị định số 38/2012/NĐ-CP 

 

12.2 Đối với kinh doanh thực phẩm Đảm bảo các điều kiện đối với cơ sở, 

trang thiết bị, dụng cụ, người trực tiếp 

kinh doanh thực phẩm, bảo quản thực 

phẩm trong kinh doanh thực phẩm 

- Khoản 2 Điều 3 và Chương V Luật An toàn thực 

phẩm; 

- Chương IV Nghị định số 38/2012/NĐ-CP 

 

13 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm 

mỹ  
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14 Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ 

thuật mang thai hộ 

 

1. Có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm 

thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 

nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong 

ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 

ca; 

2. Chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực 

khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực 

hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; 

3. Đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi 

cho người dân. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ 

điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang 

thai hộ vì mục đích nhân đạo: 

4.1. Bệnh viện Phụ sản trung ương; 

4.2. Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế; 

4.3. Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thành phố 

Hồ Chí Minh. 

5. Sau 01 (một) năm triển khai thực hiện 

Nghị định số 10/2015/NĐ-CP, căn cứ các 

điều kiện quy định tại mục 1, 2, 3 nêu 

trên, giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định 

bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã 

được Bộ Y tế công nhận được thực hiện 

kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được 

phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì 

Điều 13 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP 
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mục đích nhân đạo ngoài 03 Bệnh viện 

quy định tại mục 4 nêu trên.  

Văn bản quy phạm pháp luật 

15 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả 

dụng và tương đương sinh học 

(BA/BE) của thuốc  

  

16 Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên 

lâm sàng 

  

17 Kinh doanh trang thiết bị y tế  Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở 

vật chất kỹ thuật, các mặt hàng kinh 

doanh. 

Điều 2 Thông tư 13/2002/TT-BYT 

18 Hoạt động của cơ sở phân loại trang 

thiết bị y tế 

  

19 Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang 

thiết bị y tế  

  

III LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG 

1 Sản xuất con dấu Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh 

trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp. 

 

 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

- Điều 7 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 
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- Thông tư số 33/2010/TT-BCA; 

 

2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm 

sửa chữa): 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh 

trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

3 Kinh doanh các loại pháo  

  Kinh doanh sản xuất pháo hoa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định 36/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 

- Thông tư 08/2010/TT-BCA; 

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA; 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA; 

- Điều 4, Thông tư số 08/2010/TT-BCA 

 Kinh doanh các loại pháo thuộc lĩnh vực 

quốc phòng 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh 

trật tự sản xuất kinh doanh các loại pháo 

thuộc lĩnh vực quốc phòng 

 

- Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 

02/2008/UBTVQH12 

- Nghị địnhsố 46/2009/NĐ-CP 
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 - Điều 6 Quyết định số111/2009/QĐ-TTg 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP 

 Kinh doanh Pháo hiệu hàng hải Giấy phép nhập khẩu cho pháo hiệu cho 

an toàn hàng hải 

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/2014/TT-BGTVT 

4 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp 

 

 

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp. 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA; 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA. 

5 Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của 

xe được quyền ưu tiên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp. 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định 109/2009/NĐ-CP; 

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA; 

6 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp 

- Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng 

dẫn; 

- Nghị định số 52/2008/NĐ-CP; 
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- Thông tư 45/2009/TT-BCA 

7 Kinh doanh sung bắn sơn   

8 Kinh doanh quân trang, quân dụng 

cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân 

dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, 

phương tiện chuyên dùng cho quân 

sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ 

tùng, vật tư và trang thiết bị đặc 

chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo 

chúng 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

trật tự sản xuất kinh doanh do Bộ Quốc 

phòng cấp 

- Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng số 

02/2008/UBTVQH12 

- Nghị định 

số 46/2009/NĐ-CP 

- Quyết định số111/2009/QĐ-TTg 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP 

 

9 Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa 

cháy 

1. Có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về 

phòng cháy và chữa cháy phù hợp với 

hoạt động kinh doanh. 

2. Hoạt động cho một doanh nghiệp, cơ 

sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và 

chữa cháy. 

 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA 

10 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

 

 

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm 

quyền cấp 

Khoản 2, Điều 4, Chương II, Nghị định số 

72/2009/NĐ-CP 
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IV LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1 Hành nghề luật sư 1. Chứng chỉ hành nghề luật sư 

2. Quyết định gia nhập Đoàn luật sư tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương  

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 

- Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Luật sư số 20/2012/QH13; 

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

2 Hành nghề công chứng 1. Quyết định bổ nhiệm công chứng viên 

2. Quyết định cho phép thành lập Phòng 

công chứng/ văn phòng công chứng 

3. Đăng ký hành nghề công chứng và cấp 

Thẻ công chứng viên 

- Điều 18 Luật Công chứng năm 2006; 

- Điều 8, 13, 23, 35, 36 Luật Công chứng năm 

2014; 

- Điều 04 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ 

3 Hành nghề giám định tư pháp trong 

các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây 

dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả 

1. Quyết định bổ nhiệm giám định viên 

tư pháp trong lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền 

tác giả; 

2. Quyết định cho phép thành lập Văn 

phòng giám định viên tư pháp 

3. Đăng ký hành nghề giám định viên tư 

pháp 

Điều 7, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật 

Giám định tư pháp năm 2012; 

- Điều 12 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ 

4 Hành nghề bán đấu giá tài sản . Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản 

2. Cấp thẻ đấu giá viên 

3. Đăng ký hành nghề bán đấu giá tài sản 

- Điều 5, 8, 16  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của 

Chính phủ 
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5 Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng 

tài thương mại 

Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài 

thương mại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

cấp 

- Điều 20, Điều 24 Luật Trọng tài thương mại năm 

2010; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP của Bộ Tư pháp 

 

6 Hành nghề thừa phát lại 1. Quyết định bổ nhiệm chức danh Thừa 

phát lại 

2. Đăng ký hoạt động văn phòng Thừa 

phát lại 

- Điều 10, 15, 17, 18 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP 

ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành 

phố Hồ Chí Minh được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

Định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của 

Chính phủ 

7 Hành nghề Quản tài viên 1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức 

trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, 

khách quan; 

3. Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. 

4. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản 

- Điều 12 Luật Phá sản 2014 

- Điều 4, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 22/2015/NĐ-

CP 

 

V LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

1 Kinh doanh dịch vụ kế toán 1. Chứng chỉ hành nghề kế toán - Điều 51, 55, 57 Luật kế toán; 
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2. Xác nhận danh sách người hành nghề 

kế toán của doanh nghiệp dịch vụ kế 

toán, và cá nhân đăng ký hành nghề kế 

toán. 

- Nghị định 129/2004/NĐ-CP; 

- Phần 2 Thông tư số 72/2007/TT-BTC; 

- Điều 4 Thông tư số 129/2012/TT-BTC 

2 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ kiểm toán 

 

- Điều 15, Điều 16, Điều 21, Điều 31 Luật kiểm 

toán độc lập; 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, 

Điều 13 Nghị định 17/2012/NĐ-CP; 

- Điều 16 Thông tư số 203/2012/TT-BTC; 

- Điều 6, Điều 8, Điều 12 Thông tư 183/2013/TT-

BTC; 

- Thông tư số 150/2012/TT-BTC; 

- Điều 3 Thông tư số 202/2012/TT-BTC. 

3 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về 

thuế: 

1. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ 

tục về thuế 

2. Giấy xác nhận đại lý thuế đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;  

- Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 11 Thông tư số 

117/2012/TT-BTC 

4 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải 

quan 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh 

dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý 

làm thủ tục hải quan; 

2. Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải 

- Luật Hải quan 2014. 
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quan là công dân Việt Nam  

3. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp 

ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan 

điện tử và các điều kiện khác theo quy 

định. 

4. Quyết định công nhận đủ điều kiện 

hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan. 

 

5 Kinh doanh bán hàng miễn thuế Văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, 

giám sát hải quan đối với địa điểm đặt 

cửa hàng miễn thuế của thương nhân, đặt 

cửa hàng miễn thuế trên tàu bay xuất 

cảnh 

- Điều 2, Điều 3 Quyết định 24/2009/QĐ-TTg;  

- Điều 1 Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ 

sung một số Điều của Quyết định 24/2009/QĐ-

TTg; 

- Điều 3, Điều 6, Điều 7 Thông tư 148/2013/TT-

BTC 

6 Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại 

quan 

1. Khu vực đề nghị thành lập kho ngoại 

quan phải được thành lập trong các khu 

vực sau: Cảng biển, cảng hàng không dân 

dụng quốc tế, cảng xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa được thành lập trong nội địa, 

cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên 

vận quốc tế; Khu công nghiệp, khu công 

nghệ cao, khu phi thuế quan và các khu 

vực khác theo quy định của pháp luật; 

Khu vực được cơ quan có thẩm quyền 

quy hoạch phát triển dịch vụ logistics, 

- Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan 2014; 

- Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 
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phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa 

nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung. 

Kho ngoại quan được ngăn cách với khu 

vực xung quanh bằng hệ thống tường 

rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát 

thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ 

kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng 

đã có tường rào ngăn cách biệt lập với 

khu vực xung quanh; 

2. Chủ kho ngoại quan là doanh nghiệp 

được thành lập theo quy định của pháp 

luật và có ngành nghề kinh doanh kho 

bãi, giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu và dịch vụ đại lý làm thủ tục hải 

quan 

7 Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở 

nội địa 

Quyết định thành lập thu gom hàng lẻ ở 

nội địa. 

- Khoản 1 Điều 62 Luật Hải quan 2014; 

- Điều 89 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 

8 Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra 

hải quan trong, ngoài khu vực của 

khẩu 

Quyết định thành lập địa điểm làm thủ 

tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập 

khẩu hàng hóa được thành lập trong nội 

địa. 

Quyết định thành lập địa điểm làm thủ 

tục hải quan ngoài cửa khẩu. 

Quyết định thành lập kho hàng không 

kéo dài. 

- Luật Hải quan; 

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; 

- Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC; 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
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Quyết định thành lập địa điểm kiểm tra 

tập trung. 

Quyết định thành lập địa điểm tập kết, 

kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

ở biên giới. 

9 Kinh doanh chứng khoán Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng 

khoán. 

Chứng chỉ hành nghề phân tích chứng 

khoán. 

Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. 

Giấy phép thành lập và hoạt động công 

ty chứng khoán 

- Luật Chứng khoán; 

- Nghị định số 108/2013/NĐ-CP; 

- Quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm 

theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC. 

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư số 210/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 67/2014/TT-BTC; 

- Thông tư số 147/2012/TT-BTC; 

- Quyết định số 132/QĐ-UBCK 

10 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, 

bù trừ và thanh toán chứng khoán của 

Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ 

chức thị trường giao dịch chứng 

khoán niêm yết và các loại chứng 

khoán khác 

Quyết định thành lập Sở giao dịch chứng 

khoán/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán  

của Thủ tướng Chính phủ 

- Điều 34, 42, Luật Chứng khoán 2006;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng 

khoán 2010. 

 

11 Kinh doanh bảo hiểm Giấy phép hoạt động và thành lập doanh 

nghiệp bảo hiểm. 

- Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

- Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh 
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bảo hiểm số 2010; 

- Điều 6, 7, 13 Nghị định 45/2007/NĐ-CP; 

- Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP;  

- ĐIều 4, Điều 9, Điều 39, Điều 40 Nghị định 

123/2011/NĐ-CP;   

- Điều 4, Điều 5 Thông tư 124/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 125/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 194/2014/TT-BTC. 

12 Kinh doanh tái bảo hiểm Giấy phép thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp tái bảo hiểm. 

- Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm 

số 2010; 

- Điều 6, Điều 7 Nghị định 45/2007/NĐ-CP;  

- Nghị định số 46/2007/NĐ-CP; 

- Điều 39, Điều 43 Nghị định 123/2011/NĐ-CP;  

- Thông tư 124/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 125/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 194/2014/TT-BTC. 

13 Môi giới bảo hiểm: Giấy phép thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp môi giới bảo hiểm 

Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

- Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh 

bảo hiểm số 2010; 
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- Điều 6 Nghị định 45/2007/NĐ-CP;  

- Nghị định số 46/2007/NĐ-CP; 

- Điều 4 Nghị định 123/2011/NĐ-CP;  

- Thông tư 124/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 125/2012/TT-BTC; 

- Thông tư số 194/2014/TT-BTC 

14 Đại lý bảo hiểm Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào 

tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp. 

- Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm 2010; 

- Điều 47, 49 Thông tư 124/2012/TT-BTC;  

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; 

- Điều 6 Thông tư số 116/2014/TT-BTC; 

- Điểu 4, 34, 35 Thông tư 135/2012/TT-BTC; 

- Điều 25 Thông tư số 115/2013/TT-BTC; 

- Quyết định số 96/207/QĐ-BTC. 

15 Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo 

hiểm: 

Công văn chấp thuận của Bộ Tài chính - Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm 2010; 

- Điều 31 Nghị định 45/2007/NĐ-CP; 

- Thông tư 124/2012/TT-BTC 
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16 Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ thẩm định giá 

2. Thẻ thẩm định viên về giá. 

- Điều 35, 39 Luật giá;  

- Điều 8, Mục I, Mục II, Mục III Chương 2 Nghị 

định số 89/2013/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 46/2014/TT-BTC; 

- Thông tư 38/2014/TT-BTC. 

17 Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định 

giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 

Là các công ty kiểm toán, công ty chứng 

khoán, doanh nghiệp thẩm định giá có 

chức năng định giá và đáp ứng các điều 

kiện về tổ chức và hoạt động đối với từng 

loại hình doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;  

- Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP; 

- Điều 3 Thông tư số 127/2012/TT-BTC; 

- Điều 1 Thông tư số 205/2014/TT-BTC 

18 Kinh doanh xổ số Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh xổ số 

- ĐIều 23, 24 Nghị định 30/2007/NĐ-CP; 

- Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP; 

- Điều 36, Điều 37 Thông tư 75/2013/TT-BTC. 

19 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh trò chơi điện tử có thưởng dành 

cho người nước ngoài. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

trất tự 

- Điều 5, Điều 19 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về 

kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho 

người nước ngoài; 

- Điều 3 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 33/2010/TT-BCA; 

- Điều 12 Thông tư 11/2014/TT-BTC. 

- Điều 4, Điều 6 Thông tư số 33/2010/TT-BCA, 
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Điều 4 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP 

20 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ 1. Điều kiện về vốn 

2. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người 

quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ 

3. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người 

lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ 

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh trật tự 

Điều 13, 14, 15 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP 

- Điều 4 Thông tư số 33/2010/TT-BCA 

- Điều 4 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP 

21 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín 

nhiệm 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 

Nghị định số 88/2014/NĐ-CP 

22 Kinh doanh casino Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

trật tự 

- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; 

- Thông tư số 33/2010/TT-BCA 

23 Kinh doanh dịch vụ đặt cược   

24 Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu 

trí tự nguyện 

  

VI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1 Hoạt động nghề - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Luật Dạy nghề 
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dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng đối với trường cao đẳng nghề công 

lập, tư thục; trường cao đẳng, trường đại 

học có đăng ký hoạt động dạy nghề. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao 

đẳng đối với trường cao đẳng nghề có 

vốn đầu tư nước ngoài 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối 

với trường trung cấp nghề công lập, tư 

thục; trường trung cấp chuyên nghiệp có 

đăng ký hoạt động dạy nghề 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp đối 

với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư 

nước ngoài 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

dạy nghề trình độ sơ cấp đối với trung 

tâm dạy nghề công lập, tư thục; cơ sở 

giáo dục khác và doanh nghiệp 

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy 

nghề trình độ sơ cấp đối với trung tâm 

dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài 

- Điều 6 Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH 

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 

- Điều 6 Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH 

 Luật Điện lực năm 2004 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT 

2 Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất 

lượng chương trình liên kết đào tạo 

Đảm bảo các điều kiện về đội ngũ nhà 

giáo, cơ sở vật chất thiết bị, chương trình, 

Luật Dạy nghề 



 

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ,NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

 
nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và 

cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

quy mô đào tạo, ngôn ngữ giảng dạy. - Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH 

3 Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình 

độ trung cấp, cao đẳng đối với với cơ 

sở dạy nghề với cơ sở dạy nghề của 

nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu 

tư nước ngòài 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Bộ Luật lao động năm 2012; 

- Điều 16 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP 

-Nghị định số 59/2006/NĐ-CP 

- Điều 5 Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH 

4 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an 

toàn lao động, vệ sunh lao động 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ huấn luyện 

- Điều 150 Bộ Luật Lao động năm 2012 

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP 

- Điều 13, Điều 14 Thông tư số 27/2013/TT-

BLĐTBXH 

5 Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng 

nghề 

Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Điều 3 Nghị định số 31/2015/NĐ-CP 

6 Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất 

lượng chương trình liên kết đào tạo 

nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và 

cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định 

chất lượng chương trình liên kết đào tạo 

nghề với cơ sở dạy nghề nước ngoài và 

cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam của các cơ quan, tổ chức 

nước ngoài là: được Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội công nhận 

- Luật Dạy nghề 

- Điều 4 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 

- Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH 

7 Kinh doanh dịch vụ việc làm Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm Bộ Luật lao động năm 2012; 

- Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 
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52/2014/NĐ-CP; 

8 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài 

- Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Điều 2, Điều 3, Điều 5 Nghị định số 

126/2007/NĐ-CP 

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH 

9 Kinh doanh dịch vị cai nghiện ma túy 

tự nguyện 

Giấy phép hoạt động cho cơ sở cai 

nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc 

và phục hồi sức khỏe 

 

 

Giấy phép hoạt động cho cơ sở cai 

nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành 

vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng 

nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập 

cộng đồng; phòng chống tái nghiện 

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai 

nghiện ma túy tự nguyện  thực hiện toàn 

bộ quy trình cai nghiện 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP; 

- Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP; 

- Điều 3, Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-

BLĐTBXH-BY 

Luật Điện lực năm 2004 

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 25/2013/TT-BCT 

 

 

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP; 

- Điều 1 Nghị định số 94/2011/NĐ-CP; 

- Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 

43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 

10 Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy 
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  Hoạt động dịch vụ chứng nhận hợp 

quy sản phẩm hàng hóa nhóm II 

thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

1. Được thành lập theo quy định của 

pháp luật, có chức năng hoạt động trong 

lĩnh vực chứng nhận. 

2. Hệ thống quản lý và năng lực hoạt 

động của tổ chức chứng nhận phải đáp 

ứng các yêu cầu quy định trong tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và 

hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình. 

3. Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá 

thuộc biên chế chính thức của tổ chức 

(bao gồm: viên chức hoặc lao động ký 

hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên 

hoặc lao động ký hợp đồng không xác 

định thời hạn). 

4. Có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ 

thuật bao gồm văn phòng, các tài liệu kỹ 

thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy 

trình chứng nhận phù hợp. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; 

- Điều 6 Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH 

 Chứng nhận và công bố hợp quy đối 

với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành 

về công nghệ thông tin và truyền 

thông 

1. Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành “Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông bắt buộc phải 

chứng nhận và công bố hợp quy” và 

“Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông bắt buộc phải công bố hợp quy” 

- Luật Viễn thông; 

- Nghị định 25/2011/NĐ-CP 

 

- Điều 6 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT 
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2. Đối với “Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và 

truyền thông bắt buộc phải chứng nhận 

và công bố hợp quy”, tổ chức, cá nhân 

sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm 

thuộc danh mục nàyphải thực hiện chứng 

nhận hợp quy, công bố hợp quy và sử 

dụng dấu hợp quy. 

3. Đối với “Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và 

truyền thông bắt buộc phải công bố hợp 

quy”, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc 

nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục 

nàyphải thực hiện công bố hợp quy và sử 

dụng dấu hợp quy. 

11 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao 

động 

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao 

động 

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 

55/2013/NĐ-CP 

VII LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô theo quy định của pháp luật. 

2. Phương tiện phải bảo đảm số lượng, 

chất lượng phù hợp với hình thức kinh 

doanh. 

3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. 

- Điều 67, 68 Luật Giao thông đường bộ 2008; 

- Điều 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Nghị định số 

86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 
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4. Người điều hành vận tải phải có trình 

độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp 

trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở 

lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ 

thuật khác và có thời gian công tác liên 

tục tại đơn vị vận tải từ 03 năm trở lên. 

5. Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh vận tải 

phải có nơi đỗ xe phù hợp với phương án 

kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ 

và vệ sinh môi trường theo quy định của 

pháp luật. 

6. Về tổ chức, quản lý. 

2 Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo 

dưỡng xe ô tô 

Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo 

dưỡng xe ô tô 

Luật Giao thông đường bộ 2008 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 201 

- Thông tư 20/2011/TT-BCT 

- Điều 4, 5, 6 Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT 

3 Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ 

giới 

Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe 

cơ giới 

Điều 55 Luật Giao thông đường bộ; 

- Thông tư 11/2009/TT-BGTVT 

- Điều 4, 5 Thông tư 59/2013/TT-BGTVT 

4 Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô Phải phù hợp với quy hoạch cơ sở đào 

tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải phê 

- Điều 61 Luật Giao thông đường bộ 2008 
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duyệt và đáp ứng các điều kiện tiêu 

chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn 

của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định 

Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT. Cơ sở 

đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng 

học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, đội 

ngũ giáo viên, xe tập lái, sân tập lái và 

tuyến đường tập lái 

- Điều 16 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT 

- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT 

5 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra 

viên an toàn giao thông 

1. Được thành lập theo quy định của 

pháp luật. 

2. Có đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và 

tài liệu giảng dạy phù hợp với chương 

trình đào tạo theo quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2012/TT-BGTVT. 

3. Được Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

chấp thuận. 

- Luật Giao thông đường bộ 2008 

- Điều 11, 12 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

- Điều 7 Thông tư số 16/2012/TT-BGTVT 

6 Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe 1. Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch 

lái xe loại 1, 2, 3 

2. Có thỏa thuận về chủ trương xây dựng 

trung tâm sát hạch lái xe; 

3. Có thỏa thuận về bố trí mặt bằng tổng 

thể và kích thước hình sát hạch (đối với 

trung tâm loại 1, 2) 

4. Đảm bảo các yêu cầu về điều kiện hoạt 

Điều 61 Luật Giao thông đường bộ 2008 

 

- Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT 

- Điều 31 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT 

- Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 38/2013/TT-

BGTVT. 
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động theo quy định của Quy chuẩn 

KTQG về Trung tâm sát hạch lái xe cơ 

giới đường bộ. 

7 Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn 

giao thông 

1. Đối với dự án nhóm A và nhóm B, tổ 

chức thẩm tra an toàn giao thông phải có 

ít nhất 10 người, trong đó ít nhất có 04 kỹ 

sư đường bộ; 01 kỹ sư vận tải đường bộ 

và có tối thiểu 01 người đủ điều kiện làm 

Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông; 

2. Đối với dự án nhóm C, tổ chức thẩm 

tra an toàn giao thông phải có ít nhất 05 

người, trong đó có tối thiểu 01 kỹ sư 

đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và 

có 01 người đủ điều kiện làm chủ nhiệm 

thẩm tra an toàn giao thông. 

- Điều 12 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

8 Kinh doanh vận tải đường thủy 1. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề 

vận tải đường thủy nội địa. 

2. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường theo quy 

định; phù hợp với hình thức và phương 

án kinh doanh. 

3. Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ 

chuyên môn theo quy định. Thuyền viên 

phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa 2014 

- Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị định số 110/2014/NĐ-

CP 
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4. Thuyền viên, nhân viên phục vụ có 

hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn 

vị kinh doanh vận tải theo mẫu của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ 

các trường hợp đồng thời là chủ hộ kinh 

doanh hoặc là bố, mẹ, vợ, chồng, con của 

chủ hộ kinh doanh). 

5. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của 

chủ phương tiện đối với hành khách và 

người thứ ba. 

9 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán 

cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện 

thủy nội địa 

Phải thành lập doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật, trong đó có đăng ký 

ngành nghề đóng mới, sửa chữa phương 

tiện thủy nội địa. 

- Điều 27 Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 

- Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP 

10 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền 

viên và người lái phương tiện thủy nội 

địa 

1. Cơ sở dạy nghề đáp ứng quy định về 

cơ sở vật chất, kỹ thuật đào tạo thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề. 

2. Đáp ứng các quy định về cơ sở vật 

chất, kỹ thuật tại Thông tư số 

57/2014/TT-BGTVT 

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014 

- Điều 13 Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT 

11 Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại 

lý tàu biển 

Giấy phép kinh doanh vận tải biển - Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 

- Điều 4, 5, 6 Nghị định số 30/2014/NĐ-CP. 
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12 Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển 1.Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ 

lai dắt tàu biển tại Việt Nam phải thành 

lập doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật. 

2. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề 

dịch vụ lai dắt tàu biển. 

3. Doanh nghiệp phải có cán bộ chuyên 

trách thực hiện khai thác dịch vụ lai dắt 

tàu biển và pháp chế doanh nghiệp. 

4. Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ 

trách lĩnh vực lai dắt tàu biển phải có 

kinh nghiệm trong hoạt động lai dắt tàu 

biển tối thiểu là 02 (hai) năm. 

5. Người phụ trách pháp chế doanh 

nghiệp phải có bằng đại học chuyên 

ngành luật hoặc tương đương và phải có 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

pháp luật tối thiểu 02 (hai) năm. 

6. Có tối thiểu 02 (hai) tàu lai dắt chuyên 

dụng. 

7. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được 

thành lập công ty liên doanh kinh doanh 

dịch vụ lai dắt, trong đó tỷ lệ góp vốn của 

nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 

49% tổng số vốn điều lệ của doanh 

- Điều 13 Nghị định số 30/2014/NĐ-CP. 
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nghiệp. 

13 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử 

dụng 

Giấy phép nhập khẩu tàu biển để phá 

dỡdo Bộ giao thông vận tải cấp. 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005; 

- Điều 7, 11, 12, 14 Nghị định 114/2014/NĐ-CP 

14 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán 

cải, sửa chữa tàu biển 

Giấy chứng nhận năng lực cơ sở đóng 

mới hoán cải, sửa chữa tàu biển 

- Điều 24 Bộ luật Hàng hải 2005. 

- Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT 

15 Kinh doanh khai thác cảng biển 1. Có tư cách pháp nhân theo quy định 

của pháp luật; 

2. Có kinh nghiệm quản lý khai thác cảng 

biển; 

3. Có năng lực về tài chính; 

4. Có đủ nhân lực để quản lý khai thác 

kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng sẽ 

thuê; 

5. Có phương án khai thác kết cấu hạ 

tầng bến cảng, cầu cảng hiệu quả cao 

nhất; 

6. Có giá thuê cao nhất và không thấp 

hơn giá cho thuê trong phương án cho 

thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, 

cầu cảng đã được phê duyệt. 

- Điều 64 Bộ luật Hàng hải 2005 

- Điều 38 Nghị định số 161/2013/NĐ-CP 

16 Kinh doanh vận tải hàng không Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng 

không 

- Điều 110 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 

2006; 
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- Điều 5, 6, 7, Khoản 1 Điều 8, Điều 10, 11 Nghị 

định số 30/2013/NĐ-CP 

17 Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, 

bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, 

động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và 

trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam 

1. Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức 

bảo dưỡng; 

 

2. Giấy chứng nhận cơ sở lắp ráp, chế tạo 

tàu bay 

Điều 20 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam. 

- Phần 21 Bộ Quy chế an toàn hàng không dân 

dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay được 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT của Bộ Giao thông vận tải 

18 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay  Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng 

không, sân bay 

Điều 63 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 

- Điều 22 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP; 

- Điều 63 Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT. 

19 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại 

cảng hàng không, sân bay 

 Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không Điều 65 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 

2006; 

- Điều 22 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP 

- Điều 8, 9, 13 Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT 

20 Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm 

hoạt động bay 

1. Có các cơ sở cung cấp dịch vụ và hệ 

thống kỹ thuật, thiết bị được Bộ Giao 

thông vận tải cấp giấy phép khai thác; 

2. Do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. 

- Điều 95 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; 

- Nghị định 94/2007/NĐ-CP; 

- Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg 

21 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn 

luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 

 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào 

tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên 

hàng không 

- Điều 70 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 

2006. 

- Điều 15, Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT. 
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22 Kinh doanh vận tải đường sắt 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam; 

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với 

ngành nghề kinh doanh; 

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù 

hợp với ngành nghề kinh doanh. 

4. Có chứng chỉ an toàn theo quy định. 

5. Người được giao chịu trách nhiệm 

chính về quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng 

đường sắt phải có trình độ đại học và có 

ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm về khai 

thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Nhân 

viên trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có 

đủ điều kiện quy định và phải nắm vững 

quy trình, quy phạm đường sắt. 

- Điều 75 Luật Đường sắt Việt Nam 2005 

- Điều 8, 9 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP. 

23 Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt   1.Là doanh nghiệp được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam; 

 

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với 

ngành nghề kinh doanh; 

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù 

hợp với ngành nghề kinh doanh. 

Điều 83 Luật Đường sắt Việt Nam 2005 

- Điều 9 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP; 

 

- Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT 

24 Kinh doanh đường sắt đô thị 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo - Điều 62 Luật Đường sắt 2005; 
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pháp luật Việt Nam; 

2. Có đăng ký kinh doanh phù hợp với 

ngành nghề kinh doanh; 

3. Có trang thiết bị, cơ sở vật chất phù 

hợp  với ngành nghề kinh doanh. 

- Điều 8, 10 Nghị định số 14/2015/NĐ-CP. 

- Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BGTVT 

25 Kinh doanh vận tải đa phương thức 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh trong đó có đăng ký ngành nghề 

kinh doanh vận tải đa phương thức quốc 

tế 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, 

doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt 

Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh trong đó có đăng ký ngành nghề 

kinh doanh vận tải đa phương thức. 

Điều 81 Luật Giao thông đường bộ; 

- Điều 5, 9 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP; 

- Nghị định số 89/2011/NĐ-CP; 

 

26 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng 

nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông đường bộ, đường thủy 

 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Điều 9 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP 

- Điều 11,12,13 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

27 Kinh doanh vận tải đường ống 1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh 

doanh hợp pháp theo pháp luật Việt 

Nam. 

2. Tuân thủ các điều kiện về kinh doanh 

vận tải theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

- Luật Thương mại 2005 

- Điều 4, Điều 6 Nghị định 140/2007/NĐ-CP 

- Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP 
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28 Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải   

VIII  LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1 Kinh doanh bất động sản 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động 

sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc 

hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp) và có vốn pháp định không được 

thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 10 Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2014. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua 

bất động sản quy mô nhỏ, không thường 

xuyên thì không phải thành lập doanh 

nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo 

quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện 

của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động 

sản. 

Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 

2 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức về môi giới bất động 

sản, định giá bất động sản, quản lý 

điều hành sàn giao dịch bất động sản 

1. Có đăng ký kinh doanh về đào tạo đối 

với doanh nghiệp hoặc có chức năng, 

nhiệm vụ đào tạo đối với các tổ chức 

khác; 

2. Có chương trình, giáo trình, tài liệu 

phù hợp với chương trình khung do Bộ 

Điều 12 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP; 
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Xây dựng ban hành; 

3. Giảng viên có trình độ chuyên môn và 

kinh nghiệm giảng dạy đáp ứng yêu cầu 

của các môn học. Giảng viên là các nhà 

giáo chuyên nghiệp, các chuyên gia, các 

nhà quản lý, người có chứng chỉ và kinh 

nghiệm trong hoạt động kinh doanh bất 

động sản. 

3 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

1. Có chức năng đào tạo, được thành lập 

và hoạt động theo quy định của pháp 

luật; 

2. Đảm bảo các phòng học có quy mô và 

tiện nghi phù hợp với số lượng học viên 

và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu 

cầu giảng dạy và học tập; 

 

3. Có số lượng giảng viên được cơ sở đào 

tạo trả lương và đóng bảo hiểm xã hội tối 

thiểu bằng 40% trên tổng số giảng viên 

tham gia khóa đào tạo, đáp ứng các yêu 

cầu quy định tại Điều 10 của Thông tư số 

14/2011/TT-BXD; 

4. Có tài liệu giảng dạy được biên soạn 

phù hợp với Chương trình khung theo 

quy định tại Chương III của Thông tư 

Điều 5 Thông tư số 14/2011/TT-BXD 
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14/2011/TT-BXD; 

5. Có bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư; có quy trình quản lý chất 

lượng đào tạo và có người phụ trách khóa 

đào tạo; 

6. Lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại 

Điều 6 của Thông tư số 14/2011/TT-

BXD và được Bộ Xây dựng quyết định 

công nhận đủ điều kiện tổ chức khóa đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 

14/2011/TT-BXD. 

4 Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp 

vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình 

Các cơ sở đào tạo từ cao đẳng chuyên 

nghiệp trở lên, các trường đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ, các viện, học viện, trung 

tâm nghiên cứu có chức năng bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng; các 

trung tâm có chức năng đào tạo thuộc các 

Hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động 

xây dựng. 

- Điều 3 Thông tư số 25/2009/TT-BXD 

5 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự 

án 

Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây 

dựng phù hợp với công việc quản lý dự 

án theo quy mô, loại dự án 

- Điều 152 Luật Xây dựng 2014 
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6 Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây 

dựng 

1. Có đủ năng lực khảo sát xây dựng. 

 

2. Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải 

có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà 

thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ 

nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng 

lực hành nghề khảo sát xây dựng và 

chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân 

tham gia từng công việc khảo sát xây 

dựng phải có chuyên môn phù hợp với 

công việc được giao. 

3. Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây 

dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng, bảo đảm an toàn cho công tác 

khảo sát và bảo vệ môi trường. 

4. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát 

xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy 

định và được cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền về xây dựng công nhận. 

- Điều 153 Luật Xây dựng 2014 

7 Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, 

thẩm tra thiết kế xây dựng 

1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động 

thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình. 

2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ 

nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có 

năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và 

- Điều 154 Luật Xây dựng 2014 



 

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ,NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

 
có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu 

cầu của loại, cấp công trình. 

8 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát 

thi công xây dựng công trình 

1. Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với 

công việc giám sát thi công xây dựng 

công trình, kiểm định xây dựng. 

2. Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây 

dựng công trình, kiểm định xây dựng 

phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với 

công việc thực hiện. 

- Điều 155 Luật Xây dựng 2014 

9 Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng 

công trình 

1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây 

dựng công trình tương ứng với loại, cấp 

công trình xây dựng. 

2. Chỉ huy trưởng công trường có năng 

lực hành nghề thi công xây dựng công 

trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

3. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu 

về an toàn và chất lượng xây dựng công 

trình 

- Điều 157 Luật Xây dựng 2014 

10 Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây 

dựng dự án đầu tư xây dựng 

Chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 và khoản 4 Đìều 52 

Luật Xây dựng năm 2014. Nội dung Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

phải phù hợp với yêu cầu của từng loại 

dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả 

Đìều 52 Luật Xây dựng năm 2014 
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thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy 

định của Luật Xây dựng năm 2014 và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

11 Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư 

nước ngoài: 

Có chứng chỉ hành nghề phù hợp và phải 

chịu trách nhiệm cá nhân về công việc 

của mình. 

- Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các 

Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 

12 Kinh doanh dịch vụ Quản lý chi phí tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định 

theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP là cơ sở để xác định chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng 

mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng 

công trình, xác định giá gói thầu và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng. Trước khi tổ 

chức lựa chọn nhà thầu thực hiện công 

việc tư vấn đầu tư xây dựng chủ đầu tư 

phải tổ chức xác định dự toán gói thầu tư 

vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại 

Điều 15 Nghị định 32/2015/NĐ-CP làm 

cơ sở để lựa chọn nhà thầu. 

Điều 133 Luật Xây dựng 2014 

- Điều 26 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 

13 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng 

nhận sự phù hợp về chất lượng công 

trình xây dựng 

Là tổ chức được thành lập theo quy định 

của pháp luật, có chức năng hoạt động 

trong lĩnh vực kiểm định 

- Điều 7, Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BXD 

14 Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành 

hệ thống chiếu sáng, cây xanh: 

Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu 

sáng công cộng đô thị phải có đủ năng 

lực về đội ngũ cán bộ và công nhân; 

Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP 



 

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ,NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

 
trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần 

thiết để thực hiện các yêu cầu và nhiệm 

vụ của công tác quản lý, vận hành. 

15 Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành 

hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung 

1. Đối với đô thị mới, khu đô thị mới, 

chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây 

dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật 

sử dụng chung theo quy hoạch được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với các đô thị hiện hữu, Ủy ban 

nhân dân các thành phố, thị xã, thị trấn 

theo phân cấp quản lý phải có kế hoạch 

từng bước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, 

nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật sử 

dụng chung. 

3. Đối với các khu vực khác, khuyến 

khích đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung nhằm bảo đảm 

kết nối, khả năng khai thác, sử dụng 

thuận lợi và an toàn. 

4 Nhà nước khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo 

các hình thức đầu tư phù hợp và có chính 

sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức cá 

nhân đầu tư xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật sử dụng chung. 

- Điều 8 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP 
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5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho các 

tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 

16 Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy 

hoạch xây dựng 

Có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy 

hoạch xây dựng phù hợp. 

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, 

chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng 

phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực 

phù hợp với từng loại quy hoạch xây 

dựng 

Điều 150 Luật Xây dựng năm 2014 

17 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô 

thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài 

thực hiện 

Giấy phép hoạt động theo quy định của 

pháp luật Việt Nam 

Điều 10 Luật Quy hoạch đô thị 2009 

- Điều 5, 9, 10 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

18 Kinh doanh sản phẩm amiang trắng 

thuộc nhóm Serpentine 

  

IX LĨNH VỰC THÔNG TIN VA TRUYỀN THÔNG 

1 Kinh doanh dịch vụ bưu chính Giấy phép bưu chính - Điều 21 Luật bưu chính 

- Điều 5, 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP 

2 Kinh doanh dịch vụ viễn thông Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn 

thông. 

- Điều 36 Luật Viễn thông; 

- Điều 19, 20, 21 Luật Tần số vô tuyến điện 
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Giấy phép thiết lập mạng viễn thông 

công cộng. 

Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

- Điều 19, 20, 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP 

- Nghị định 72/2013/NĐ-CP 

3 Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát 

sóng vô tuyến điện 

Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-

phát sóng vô tuyến điện 

Luật Viễn thông; 

- Điều 10 Nghị định 25/2011/NĐ-CP 

- Điều 9 Thông tư 14/2011/TT-BTTTT 

- Điều 6  

Thông tư 18/2014/TT-BTTTT 

4 Dịch vụ chứng thực chữ ký số Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp 

Luật Giao dịch điện tử 

- Điều 13, 15 Nghị định 26/2007/NĐ-CP 

Nghị định106/2011/NĐ-CP 

5 Thành lập, hoạt động nhà xuất bản Giấy phép thành lập nhà xuất bản - Điều 12 Luật Xuất bản 2012 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xuất bản 

6  Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

Giấy phép hoạt động in. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh 

- trật tự do cơ quan công an có thẩm 

quyền cấp 

- Điều 32 Luật Xuất bản 2012. 

 

- Nghị định 195/2013/NĐ-CP. 

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT 

- Nghị định 72/2009/NĐ-CP. 
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- Thông tư số 33/2010/TT-BCA   

7 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất 

bản phẩm 

Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập 

khẩu xuất bản phẩm 

- Luật Xuất bản 2012 

- Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 

- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP 

ngày 21/11/2013. 

8 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Giấy phép thiết lập mạng xã hội. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quản lý cung cấp và sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 8 

năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy 

định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng 

thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã 

hội 

9 Kinh doanh trò chơi trên mạng 1.Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1 trên mạng 

2. Quyết định phê duyệt nội dung kịch 

bản trò chơi điện tử G1 

3. Đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G2, G3 và G4 trên mạng 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ quản lý cung cấp và sử 

dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 

12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp và sử 

dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. 
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10 Kinh doanh dịch vụ phát thanh, 

truyền hình trả tiền 

Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình 

trả tiền 

- Điều 19, 20, 21 Luật Tần số vô tuyến điện  

- Điều 23, Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg 

- Thông tư số 28/2011/TT-BTTTT 

11 Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang 

thông tin điện tử tổng hợp 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp. 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP  

- Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT 

12 Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, 

làm mới sản phẩm công nghệ thông 

tin đã qua sử dụng ... 

  

13 Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo 

yêu cầu 

Liên kết sản xuất chương trình phát 

thanh, truyền hình/kênh chương trình 

- Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT 

14 Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, 

dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng 

viễn thông di động, mạng Internet 

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch 

vụ nội dung trên mạng viễn thông di 

động. 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 

15 Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá 

sóng thông tin di động 

  

16 Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an 

toàn thông tin 

  

X LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học Có dự án thành lập phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 

Điều 22, 23 Luật giáo dục đại học 
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hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học 

đã được phê duyệt. 

- Điều 3, Điều 7 Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg 

2 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn 

ĐTNN, VPĐD giáo dục nước ngoài tại 

VN, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn 

ĐTNN 

1. Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 

2. Có Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo 

dục theo quy định tại Điểm c Khoản 1 

Điều 37 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, 

nghĩa là Đề án chi tiết thành lập cơ sở 

giáo dục 

- Điều 36 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 

- Nghị định số 124/2014/NĐ-CP 

3 Hoạt động của cơ sở giáo dục thường 

xuyên 

1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với 

yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương; phù hợp với quy hoạch mạng 

lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và 

hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của 

cộng đồng. 

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 

theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và 

Điều 25 Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trung tâm giáo dục thường xuyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2007/QĐ-BGDĐT) 

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật 

chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, 

Điều 38 Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trung tâm giáo dục thường xuyên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT 

- Điều 8, Điều 13, Điều 14, Điều 25, Điều 35, Điều 

38 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm 

giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 01/2007/QĐ-BGDĐT). 

-Điều 7 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung 

tâm ngoại ngữ, tin học 

 

- Điều 4, 5, 6 Chương II Thông tư số 04/2014/TT-

BGDĐT ngày 28/02/2014 quy định quản lý và hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khóa 
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01/2007/QĐ-BGDĐT 

4 Hoạt động của trung tâm giáo dục 

Quốc phòng - An ninh sinh viên 

 

1. Có đề án thành lập Trung tâm GDQP-

AN trong dự án quy hoạch phát triển 

tổng thể của trường; 

2. Nơi thành lập Trung tâm GDQP-AN 

phải có nhiều trường đại học, cao đẳng 

hoặc địa bàn trọng điểm; 

3. Có mặt bằng và cơ sở vật chất bảo 

đảm cho sinh viên ăn, ở và học tập tập 

trung theo nếp sống quân sự; đồng thời 

có thể mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát 

triển quy mô đào tạo; 

4. Đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ quản 

lý, giảng viên và thiết bị dạy học. 

Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT 

- Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâmGiáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên(Ban 

hành kèm theo Quyết định số: 82/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

5 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ 

thông 

  

 Đối với trường tiểu học 1. Có đề án thành lập trường phù hợp với 

quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em 

đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ 

cập giáo dục tiểu học; 

2. Đề án thành lập trường xác định rõ 

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT 

- Điều 9Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học 
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mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến 

lược xây dựng và phát triển nhà trường; 

chương trình và nội dung giáo dục; đất 

đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự 

kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, 

nguồn lực và tài chính. 

 Đối với trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học 

1. Có Đề án thành lập trường phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

2. Đề án thành lập trường xác định rõ 

mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, 

thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 

trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài 

chính; phương hướng chiến lược xây 

dựng và phát triển nhà trường. 

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT 

- Điều 9 Điều lệTrường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thôngvà trường phổ thông có nhiều 

cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số 

12/2011/TT-BGDĐT) 

6 Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên 

nghiệp 

1. Có Đề án thành lập trường phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

2.Đề án thành lập trường phải xác định rõ 

mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, 

- Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT 

- Điều 8, Điều 9 Điều lệ Trường trung cấp chuyên 

nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư  số 54 

/2011/TT-BGDĐT) 
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thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng 

trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài 

chính; phương hướng chiến lược, kế 

hoạch xây dựng và phát triển nhà trường. 

7 Hoạt động của các trường chuyên biệt 1. Có nguồn tuyển sinh ổn định để thực 

hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa 

phương, của ngành. 

2. Có kế hoạch và nguồn đầu tư cơ sở vật 

chất, thiết bị cần thiết, đảm bảo hoạt 

động giáo dục phù hợp với mục tiêu đào 

tạo, được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệ 

Điều 8 Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT 

- Thông tư 06/2009/TT-BGDĐT 

- Điều 7 Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT 

- Điều 8 Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT 

- Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT 

- Điều 7 Quyết định số 32/2003/QĐ-BGDĐT 

- Điều 7 Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH 

8 Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm 

non 

1. Có Đề án thành lập trường phù hợp 

với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục 

của địa phương, đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; 

2. Đề án thành lập trường xác định rõ 

mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội 

dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, 

thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ 

chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; 

phương hướng chiến lược xây dựng và 

phát triển nhà trường; 

Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT 

- Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

mầm non dân lập(Ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2012/QĐ-BGDĐT) 
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3. Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, 

đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển 

của nhà trường, nhà trẻ dân lập. 

9 Hoạt động liên kết đào tạo với nước 

ngoài 

1.Có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu 

về trình độ chuyên môn và năng lực 

ngoại ngữ theo quy định tại Điều 10 Nghị 

định số 73/2012/NĐ-CP. 

2. Có cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng quy 

định tại Điều 11 Nghị định số 

73/2012/NĐ-CP. 

3. Có chương trình đào tạo, quy mô đào 

tạo, ngôn ngữ giảng dạy đáp ững quy 

định tại Điều 12 Nghị định số 

73/2012/NĐ-CP. 

Mục 2 Chương II Nghị định số 73/2012/NĐ-CP 

ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, 

đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

10 Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm 

Điều 6, 7, 8, 9, 10 Thông tư số 17/2012/TT-

BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy 

thêm, học thêm   

XI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1 Khai thác thủy sản Giấy phép khai thác thủy sản trong vùng 

biển Việt Nam 

- Điều 3,4,5 Nghị định 59/2005/NĐ-CP; 

- Chương III Nghị định 52/2010/NĐ-CP; 

- Điều 1 Nghị định 14/2009/NĐ-CP; 

-Nghị định 66/2005/NĐ-CP; 
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- Mục II Thông tư số 02/2006/TT-BTS; 

- Quyết định 96/2007/QĐ-BNN; 

 

- Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 

10/2006/QĐ-BTS; 

- Quyết định 77/2008/QĐ-BNN 

2 Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị 

khai thác thuỷ sản 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về 

ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh 

ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ 

sản do cơ quan quản lý Nhà nước có 

thẩm quyền cấp. 

Điều 9 Nghị định 59/2005/NĐ-CP 

- Điều 1 Nghị định 14/2009/NĐ-CP 

- Mục III Thông tư 02/2006/TT-BTS 

- Điều 5 Thông tư 62/2008/TT-BNN 

 

3 Kinh doanh thủy sản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc giấy chứng nhận đầu tư về giống 

thuỷ sản hoặc Quyết định quy định chức 

năng nhiệm vụ về nghiên cứu, sản xuất 

giống thủy sản áp dụng đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Điều 33, 34 Luật Thủy sản 

- Điều 19 Pháp lệnh giống vật nuôi 

- Điều 11 Nghị định 59/2005/NĐ-CP 

-Điều 1 Nghị định 14/2009/NĐ-CP 

- Chương II Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 

- Thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT 

- Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT 

4 Kinh doanh thức ăn thuỷ sản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

thức ăn nuôi thuỷ sản do cơ quan quản lý 

- Điều 14 Nghị định số 59/2005/NĐ-CP 
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nhà nước có thẩm quyền cấp. - Điều 1 Nghị định 14/2009/NĐ-CP 

- Mục III Thông tư 02/2006/TT-BTS 

- Thông tư 62/2008/TT-BNN 

5 Xuất khẩu, nhập khẩu chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý 

cải tạo môi trường trong nuôi trồng 

thủy sản 

 Chứng chỉ hành nghề thú y Pháp lệnh thú y 

- Điều 55, 63 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

- Thông tư 37/2006/TT-BNN 

6 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm 

giống thủy sản 

1. Đã đăng ký hoạt động khảo nghiệm 

giống thủy sản với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền hoặc có chức năng nghiên 

cứu về giống thủy sản; 

2. Có cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sinh 

thái của đối tượng khảo nghiệm; phù hợp 

với quy hoạch và đảm bảo các điều kiện 

vệ sinh thú y và pháp luật về bảo vệ môi 

trường; 

3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên 

ngành đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm 

từng đối tượng, phẩm cấp giống thuỷ 

sản: có số lượng ao hoặc bể phù hợp với 

việc bố trí khảo nghiệm, đủ nguồn nước 

đạt yêu cầu chất lượng; hệ thống cấp 

thoát nước riêng biệt, có ao chứa nước 

thải đảm bảo; đảm bảo việc kiểm tra chỉ 

tiêu môi trường và các chỉ tiêu về bệnh 

- Điều 11 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 
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thủy sản; có đủ thức ăn, hóa chất, sản 

phẩm khác phục vụ trong quá trình khảo 

nghiệm. 

4. Có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật có 

trình độ đại học chuyên ngành nuôi trồng 

thuỷ sản trở lên. 

7 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức 

ăn thủy sản 

1. Đã đăng ký hoạt động khảo nghiệm 

thức ăn chăn nuôi với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

2. Có địa điểm phù hợp và đảm bảo vệ 

sinh thú y, vệ sinh môi trường theo quy 

định của pháp luật. 

3. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù 

hợp với việc khảo nghiệm từng loại thức 

ăn; 

4. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật có 

trình độ từ đại học trở lên về chuyên 

ngành chăn nuôi, chăn nuôi thú y, nuôi 

trồng thủy sản tương ứng. 

Điều 12 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP 

8 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng 

cấy nhân tạo các loài động vật, thực 

vật hoang dã theo Phụ lục của Công 

ước CITES 

Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh 

sản/ nuôi sinh trưởng/ trồng cấy nhân tạo 

động vật, thực vật hoang dã 

Nghị định số 82/2006/NĐ-CP; 

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP 

9 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh - Điều 10 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP; 
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cấy nhân tạo các loài động vật, thực 

vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm 

không quy định tại các Phụ lục của 

Công ước CITES 

sản/ nuôi sinh trưởng/ trồng cấy nhân tạo 

động vật, thực vật hoang dã 

- Điều 5 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP 

10 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động 

vật hoang dã thông thường 

Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh 

trưởng/ nuôi sinh sản động vật hoang dã 

thông thường 

Điều 1 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT 

11 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, 

quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật 

từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục 

của Công ước CITES 

Có giấy phép CITES, chứng chỉ CITES 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 15 

Nghị định 82/2006/NĐ-CP 

Điều 3 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP 

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

12 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu 

mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh 

trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định 

tại các Phụ lục của Công ước CITES 

Giấy phép CITES, chứng chỉ CITES quy 

định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 15 Nghị 

định 82/2006/NĐ-CP khi xuất khẩu, 

nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật quy 

định tại các Phụ lục của Công ước 

CITES có nguồn gốc nuôi sinh sản, nuôi 

sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo. 

- Điều 4 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP 

- Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

13 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

- Luật  bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Mục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 

số 59/2006/NĐ-CP; 

- Điều 16, 17 Điều lệ quản lý thuốc Bảo vệ thực vật 

ban hành kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP 

- Nghị định 98/2011/NĐ-CP 
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- Điều 10 Nghị định 108/2008/NĐ-CP 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT; 

- Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT 

- Thông tư số 05/2015/TT-BNNPNTN 

14 Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật 

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất 

kỹ thuật, nhân lực,  

Điều 36 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 05/2015/TT-

BNNPTNT 

15 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm 

thuốc bảo vệ thực vật 

Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ 

thực vật 

Luật  bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

- Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-

BNNPTNT 

16 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật 1.Người trực tiếp làm dịch vụ bảo vệ 

thực vật. 

2. Có trang thiết bị làm dịch vụ bảo vệ 

thực vật phù hợp; 

 

3. Có địa chỉ giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 

4. Được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân 

này có địa chỉ giao dịch hợp pháp. 

- Điều 23 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 

- Điều 13 của Điều lệ Bảo vệ thực vật ban hành 

kèm theo Nghị định số 58/2002/NĐ-CP 

17 Kinh doanh thủy sảnKinh doanh 

thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc thú y 

- Điều 63 Nghị định 33/2005/NĐ-CP 

- Điều 8, 9 Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT; 
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xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong 

thú y 

18 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y  Chứng chỉ hành nghề thú y Điều 63, 64, 66 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

19 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu 

thuật động vật 

Chứng chỉ hành nghề thú y 

Địa điểm cơ sở phải cách xa khu dân cư, 

công trình công cộng; 

Điều 16, 63, 63, 66 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

20 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn 

đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm 

sóc sức khỏe động vật 

 Chứng chỉ hành nghề thú y Điều 63, 64, 66 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

21 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo 

nghiệm thuốc thú y 

Chứng chỉ hành nghề thú y 

 

Điều 55, 63, 64, 66 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

22 KDDV chăn nuôi tập trung, SX con 

giống; giết mổ ĐV; cách ly kiểm dịch 

ĐV, SP ĐV; SXNL có nguồn gốc ĐV 

để SX TACN, sơ chế, chế biến, bảo 

quản ĐV, SPĐV; KDSP ĐV, sơ chế, 

chế biến, bao gói, bảo quản SP ĐV 

 Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y - Điều 12 Pháp lệnh thú y 

- Điều 7 Nghị định 33/2005/NĐ-CP 

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN 

23 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm trong sản xuất kinh 

doanh thực phẩm 

Điều 19 Luật An toàn thực phẩm 

- Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT 

24 Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 

Điều 15 Nghị định số 202/2013/NĐ 
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chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó 

có ngành nghề về kinh doanh phân bón 

do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Điều 8 Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT 

25 Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về 

lĩnh vực giống vật nuôi 

Điều 19 Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 

26 Sản xuất thức ăn chăn nuôi Giấy đăng ký kinh doanh về sản xuất 

thức ăn chăn nuôi do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp. 

Điều 6 Nghị định 08/2010/NĐ-CP 

- Điều 3 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT 

27 Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập 

khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong 

Danh mục được phép lưu hành tại Việt 

Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành. 

Nghị định 08/2010/NĐ-CP 

28 Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực 

vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy 

cấp cần kiểm soát theo Phụ lục của 

Công ước CITES 

1. Giấy phép CITES 

2. Chứng chỉ CITES 

3. Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn 

gốc hợp pháp theo quy định hiện hành 

4. Hợp đồng giao kết thương mại giữa 

các bên có liên quan 

- Các hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 

II Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

- Điều 3, 4 Nghị định 82/2006/NĐ-CP 

- Điều 5 Nghị định 98/2011/NĐ-CP 

29 Kinh doanh thực vật rừng, động vật 

rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì 

mục đích thương mại 

Nghiêm cấm chế biến, kinh doanh thực 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I A, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

Nhóm I B và Nhóm II B từ tự nhiên và 

Điều 9 Nghị định 32/2006/NĐ-CP 
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sản phẩm của chúng vì mục đích thương 

mại 

30 Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, 

cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong 

nước 

1. Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây 

cổ thụ có xác nhận của cơ quan kiểm lâm 

sở tại. 

2. Hồ sơ hải quan theo quy định hiện 

hành. 

3. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

xuất khẩu theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

4.Giấy phép CITES đối với loài cây 

thuộc danh mục các Phụ lục I, II của 

CITES. 

- Các hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 

II Nghị định 187/2013/NĐ- CP 

- Quyết định 39/2012/QĐ-TTg 

31 Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có 

nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong 

nước 

 Khi xuất khẩu các loại củi, than, Thương 

nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải 

quan về số lượng, chủng loại và chịu 

trách nhiệm về nguồn gốc hàng hoá hợp 

pháp, không phải xin phép. 

- Các hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 

II Nghị định 187/2013/NĐ- CP 

32 Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và 

ấu trùng 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về 

lĩnh vực giống vật nuô 

Điều 19, 20 Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 

về giống vật nuôi 

 

33 Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý 

cải tạo môi trường trong nuôi trồng 

Chứng chỉ hành nghề thú y Điều 55, 63 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

- Thông tư 37/2006/TT-BNN 
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thủy sản 

34 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo 

nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, 

hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản 

Chứng chỉ hành nghề thú y Pháp lệnh thú ý 

- Điều 55, 63 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP 

35 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm 

thực phẩm, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 29 của Nghị định số 69/2010/NĐ-

CP 

- Điều 65 Luật Đa dạng sinh học 2008, 

-  Điều 40 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP 

XII LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1 Sản xuất phim  

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh của doanh nghiệp sản xuất phim. 

Giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất 

phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

- Khoản 2 Điều 14, Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 

- Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Điện ảnh năm 2009 

- Điều 11 Nghị định số 54/2010/NĐ-CP 

- Điều 2, 3 Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL 

2 Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật  

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

giám định cổ vật 

Luật Di sản văn hóa 2001 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa năm 2009 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

- Điều 5 Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL 
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3 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự 

án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi 

công dự án bảo quản, tu bổ và phục 

hồi di tích  

 

Giấy chứng nhận hành nghề cấp cho tổ 

chức có đủ điều kiện năng lực tương ứng 

với hoạt động xin đăng ký hành nghề quy 

định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 

10 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL. 

Chứng chỉ hành nghề cấp cho cá nhân có 

đủ điều kiện năng lực tương ứng với hoạt 

động xin đăng ký hành nghề 

- Luật Di sản văn  hóa 2001 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản 

văn hóa năm 2009 

- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP 

- Điều 6, 7, 8, 9, 10 Thông tư số 18/2012/TT-

BVHTTDL 

 

4 Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ 

trường  

 

Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, 

trật tự: 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

- Nghị định 72/2009/NĐ-CP 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL 

- Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL 

- Thông tư 33/2010/TT-BCA 

5 Kinh doanh dịch vụ lữ hành  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh lữ hành nội địa. 

- Điều 44 Luật Du lịch 2005 

- Khoản 4 mục I Thông tư số 89/2008/TT-

BVHTTDL 

6 Kinh doanh hoạt động thể thao  

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động thể thao của các doanh 

nghiệp thể thao. 

 

- Khoản 2 Điều 55 của Luật thể dục, thể thao 2006 

- Điều 13 Nghị định số 112/2007/NĐ-CP 

- Điểm 1, 2 Mục III Thông tư số 05/2007/TT-

UBTDTT 
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- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 08/2011/TT-

BVHTTDL 

 

7 Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang, tổ chức 

thi người đẹp, người mẫu  

 

Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang tại Việt Nam. 

Giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, cá nhân là người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

 Giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt 

Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang. 

Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người 

mẫu. 

Giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu 

quốc tế 

- Điều 9, 21, 22 Nghị định 79/2012/NĐ-CP 

- Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-

BVHTTDL 

 

8 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu  

 

Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi 

âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. 

 

 

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 

- Điều 24, 25, 29 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

 

9 Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội 

 

Giấy phép tổ chức lễ hội - Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 

- Điểm đ Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 
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01/2012/NĐ-CP 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL 

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL 

10 Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp 

ảnh 

 

Giấy phép triển lãm Nghị định số 103/2009/NĐ-CP 

- Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP 

11 Kinh doanh dịch vụ lưu trú 

 

1. Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch; 

2. Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, 

vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, 

chữa cháy theo quy định của pháp luật 

đối với cơ sở lưu trú du lịch; 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, 

trật tự 

- Điều 64 Luật Du lịch 2005; 

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; 

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL 

 

12 Kinh doanh dịch vụ quảng cáo  

 

1. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh 

hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Quảng cáo cho các loại sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu 

chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy 

của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo 

quy định của pháp luật. 

3. Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy 

định tài sản đó phải có giấy chứng nhận 

- Luật Quảng cáo 2012 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL. 
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quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì 

phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu 

hoặc quyền sử dụng tài sản. 

13 Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia 

 

Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh mua 

bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. 

 

- Luật Di sản văn hóa 2001 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa năm 2009 

- Điều 25, Điều 26 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

14 Kinh doanh dịch vụ bảo tàng  

 

 Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy 

phép hoạt động bảo tàng của Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 Đề án hoạt động bảo tàng 

 

- Luật Di sản văn hóa 2001 

- Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 

- Điều 28 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP 

- Điều 2 Nghị định số  01/2012/NĐ-CP 

15 Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh 

doanh TCĐT có thưởng dành cho 

người NN và kinh doanh TCĐT có 

thưởng trên mạng)  

 

1. Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách 

các trường tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông từ 200m trở lên; bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông; 

2. Trang thiết bị đảm bảo chất lượng âm 

thanh, hình ảnh; hình thức trang thiết bị 

phù hợp thẩm mỹ Việt Nam. 

3. Nội dung trò chơi điện tử phải lành 

mạnh, không vi phạm các quy định cấm 

tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo 

Nghị định số  103/2009/NĐ-CP 

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL 
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Nghị định số 103/2009/NĐ-CP; 

4. Không được hoạt động sau 10 giờ đêm 

đến 8 giờ sáng. 

16 Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc 

sở hữu NN, sở hữu của tổ chức CT, tổ 

chức CT-XH; nhập khẩu hàng hóa 

văn hóa thuộc diện QLCN của Bộ 

VHTTDL  

 

Giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước 

ngoài. 

- Luật Di sản văn hóa 2001 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản 

văn hóa năm 2009 

- Điều 21 Nghị định số  98/2010/NĐ-CP 

- Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

- VI Phụ lục II Nghị định số 187/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 28/2014/BVHTTDL ngày 

31/12/2014 

 

17 Kinh doanh dịch vụ giám định quyền 

tác giả, quyền liên quan  

 

1. Giấy chứng nhận tổ chức giám định 

quyền tác giả, quyền liên quan 

2. Có ít nhất một giám định viên sở hữu 

trí tuệ 

 

- Luật Sở hữu trí tuệ 

- Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở 

hữu trí tuệ 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 

- Khoản 10, 12 Điều 1 Nghị định số 119/2010/NĐ-

CP 

- Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL 

XIII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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1 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất  

 

1. Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

2. Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện 

được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức 

năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

 

Điều 10 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

2 Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật công nghệ thông tin, xây 

dựng phần mềm của hệ thống thông 

tin đất đai  

 

Được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. 

- Điều 20 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT 

3 Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai  

 

1. Có chức năng tư vấn xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai. 

2. Có các cá nhân đủ điều kiện hoạt động 

tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

theo quy định tại Điều 23 của Thông tư 

số 34/2014/TT-BTNMT 

 

- Điều 22, 23 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT 

4 Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất  

 

Có chức năng tư vấn xác định giá đất 

hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá 

bất động sản; 

- Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 
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Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện 

hành nghề tư vấn xác định giá đất. 

 

5 Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất  

 

1. Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được 

thành lập, hoạt động theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp và quy định 

tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. 

2. Ngoài các điều kiện về thành lập, hoạt 

động của từng loại hình doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động 

kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản 

- Điều 16 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP 

- Điều 11 Thông tư số 23/2010/TT-BTP 

 

6 Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ 

 

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 

2015  

7 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới 

đất  

 

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất 

- Điều 36, Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

- Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT 

 

8 Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước 

dưới đất  

 

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất 

- Điều 52 Luật tài nguyên nước; 

- Điều 14 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

- Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT 
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9 Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý 

và cung cấp nước  

 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 

- Luật tài nguyên nước; 

- Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT 

- Điều 4, Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT 

 

10 Kinh doanh dịch vụ thoát nước  

 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 

- Điều 20 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT 

11 Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng 

sản  

 

Giấy phép thăm dò khoáng sản - Điều 35, 40, 53 Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 

- Điều 13, 14, 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP 

- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT 

 

12 Khai thác khoáng sản  

 

Giấy phép khai thác khoáng sản - Điều 35, 40, 53 Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 

- Điều 13, 14, 23 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP 



 

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ,NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

 
 

13 Nhập khẩu phế liệu  

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định trình tự, thủ tục xác 

nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường 

trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu 

sản xuất theo quy định tại Khoản 1, 2 

Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; 

hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đối với công nghệ, thiết bị xử 

lý tạp chất đi kèm phế liệu nhập khẩu 

theo quy định tại Điểm d Khoản 

1 Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. 

Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Điều 56 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP 

- Điều 4, 5 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-

BCT-BTNMT 

 

14 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi 

trường  

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh 

vực quan trắc tại hiện trường 

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP 

- Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT 

 

15 Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo 

cáo đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết  

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý 

việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh 

giá môi trường chiến lược 

Luật Bảo vệ môi trường 2014 

- Điều 9, 13, 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

- Điều 3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT 

 

16 Kinh doanh chế phẩm sinh học  

 

Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh 

học 

- Điều 12 Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT 
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17 Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận 

chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ  

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

- Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT 

 

XIV LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 

1 Hoạt động kinh doanh của các ngân 

hàng thương mại 

Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân 

hàng thương mại cổ phần 

- Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam số 46/2010/QH12; 

- Điều 18, 20, 21 và 50 Luật Các tổ chức tín dụng 

số 47/2010/QH12; 

- Nghị định số 141/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 10/2011/NĐ-CP; 

- Điều 9 Mục 2 Chương II Thông tư số 

40/2011/TT-NHNN. 

2 Hoạt động kinh doanh của các tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng 

Giấy phép thành lập và hoạt động đối với 

công ty tài chính 

Điều 20, Điều 21 Luật Các tổ chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

- Nghị định số 39/2014/NĐ_CP 

- Nghị định số 10/2011/NĐ_CP 

- Điều 7, Điều 8 Thông tư số 06/2002/TT-NHNN 

- Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT-NHNN 

- Quyết định số 40/2007/QĐ-NHNN ngày 

02/11/2007 
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3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ 

chức tài chính vi mô 

Giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác 

xã 

Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng số 

47/2010/QH12 

- Luật hợp tác xã số 18/2003/QH11 

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 69/2005/NĐ-CP 

- Khoản 5 Điều 1, Điều 8 Nghị định số 

165/2007/NĐ-CP 

- Khoản 9 Mục II Thông tư số 02/2008/TT-NHNN 

- Điều 8 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN 

- Điều 10, 20, 23, 24 và Khoản 1 Điều 31 Thông tư 

số 04/2015/TT-NHNN 

4 Cung ứng dịch vụ trung gian thanh 

toán 

Giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh 

doanh do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp, trong đó hoạt dộng cung ứng 

dịch vụ trung gian thanh toán là một 

trong các hoạt động kinh doanh chính 

của tổ chức 

- Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam số 46/2010/QH12; 

- Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 101/2012/NĐ-

CP; 

- Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-NHNN. 

5 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

thông tin tín dụng 

- Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước; 

 

- Điều 7Nghị định số 10/2010/NĐ-CP; 

- Điều 4 Thông tư số 16/2010/TT-NHNN; 

- Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2014/TT-NHNN. 
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6 Hoạt động ngoại hối Có phương án hoạt động cung ứng dịch 

vụ ngoại hối trên thị trường trong nước 

được Đại hội cổ đông (trường hợp đang 

xin phép thành lập) hoặc Hội đồng quản 

trị thông qua, trong đó xác định rõ nội 

dung, phương thức hoạt động cung ứng 

dịch vụ ngoại hối và các biện pháp kiểm 

soát, phòng ngừa rủi ro 

- Điều 105 Luật Các tổ chức tín dụng; 

- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11; 

- Điều 41 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP; 

- Mục 1 Chương I Thông tư số 03/2008/TT-NHNN; 

- Điều 3 Thông tư số 25/2011/TT-NHNN 

7 Kinh doanh mua, bán vàng miếng Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng 

miếng 

Điều 11 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2012/TT-NHNN 

8 Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng 

nguyên liệu và nhập khẩu vàng 

nguyên liệu để sản xuất vàng miếng 

  

9 Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

vàng trang sức, mỹ nghệ 

- Điều 5 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP; 

- Thông tư số 16/2012/TT-NHNN 

10 Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản 

lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà 

nước (cửa kho tiền) 

1. Giấy phép nhập khẩu cửa kho tiền của 

Ngân hàng Nhà nước 

2. Yêu cầu kỹ thuật của cửa kho tiền: 

Cửa kho tiền nhập khẩu phải phù hợp với 

tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền do Ngân 

hàng Nhà nước quy định 

Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

187/2013/NĐ-CP; 

- Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014. 

11 Hoạt động in, đúc tiền   
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12 Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ   

XV LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi 

dưỡng về đấu thầu 

Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu.  Hoàn thành các khóa bồi dưỡng 

giảng viên về đấu thầu do Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư tổ chức. 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 

2 Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu 

thầu 

Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, trong đó có 

ngành nghề được phép hoạt động, kinh 

doanh là đại lý 

đấu thầu hoặc tư vấn đấu thầu hoặc có 

chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên 

trách về đấu thầu. 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH/13 

- Khoản 5 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

- Điều 113 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 

3 Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá 

dự án đầu tư 

1. Năng lực của tổ chức khi thực hiện 

hoạt động tư vấn đánh giá dự án đầu tư 

được phân thành 2 hạng như sau: 

1.1 Hạng 2: Có ít nhất 5 người có đủ điều 

kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá 

dự án đầu tư, trong đó có người đã từng 

làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự 

án đầu tư 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án 

nhóm C. 

1.2 Hạng 1: Có ít nhất 5 người có đủ điều 

kiện năng lực của cá nhân thực hiện tư 

- Luật Đầu tư năm 2005; 

- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP; 

- Thông tư số 23/2010/TT-BKH. 



 

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH ,NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

 

 
vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1, trong 

đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện 

tư vấn đánh giá dự án đầu tư 1 dự án 

nhóm A trở lên. 

2. Phạm vi hoạt động của tổ chức thực 

hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư: 

2.1 Hạng 2: Được thực hiện tư vấn đánh 

giá dự án đầu tư dự án nhóm B, C; 

 2.2 Hạng 1: Được thực hiện tư vấn đánh 

giá dự án đầu tư các dự án quan trọng 

quốc gia, dự án nhóm A, B, C. 

4 Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá 

dự án đầu tư 

1. Có tư cách pháp nhân và chức năng 

hoạt động phù hợp theo quy định của 

pháp luật 

2. Có ít nhất 5 giảng viên đánh giá dự án 

đầu tư. 

3. Có tài liệu giảng dạy 

Luật Đầu tư năm 2005; 

- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP; 

- Thông tư số 23/2010/TT-BKH. 

XVI LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1 Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu 

công nghiệp 

Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở 

hữu công nghiệp. 

Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 

- Khoản 2, 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 

36/2009/QH12 năm 2009; 

- Điều 42, 44 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-
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CP; 

- Khoản 2, 3 Mục I Thông tư số 01/2008/TT-

BKHCN 

2 Kinh doanh dịch vụ tiến hành công 

việc bức xạ 

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

Chứng chỉ nhân viên bức xạ 

- Điều 18, 22, 28, 73 , 75 Luật Năng lượng nguyên 

tử; 

3 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử 

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử 

Điều 68, 69, 70 của Luật Năng lượng nguyên tử 

4 Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật 

liệu phóng xạ 

* Xuất, nhập khẩu vật liệu phóng xạ: 

1. Vật liệu phóng xạ và thiết bị hạt nhân 

chỉ được nhập khẩu, xuất khẩu khi được 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

2. Vật liệu phóng xạ phải được đóng gói 

trong kiện hàng theo quy định. 

* Vận chuyển vật liệu phóng xạ: 

3. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân vận 

chuyển vật liệu phóng xạ 

4. Đóng gói các kiện hàng phóng xạ để 

vận chuyển. 

5. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật 

liệu phóng xạ phải lập và thực hiện kế 

hoạch bảo đảm an toàn, an ninh. 

- Điều 60, 61, 62, 65 Luật năng lương nguyên tử. 
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6. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển vật 

liệu phóng xạ phải lập kế hoạch ứng phó 

sự cố cấp cơ sở. 

5 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ 

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt 

động chứng nhận 

Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 

2007 

- Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 

- Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 

 

-   Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 

30/6/2011 

6 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu Được thành lập theo quy định của pháp - Điều 25 Luật Đo lường; 
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chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường 

luật. 

Đáp ứng đủ cơ sở vật chất kỹ thuật. 

Có đủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, 

thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm công 

bố áp dụng đối với lĩnh vực đăng ký hoạt 

động 

- Điều 3 Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN; 

7 Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi 

mô tô, xe máy 

1 Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

2:2008/BKHCN; 

2 Gắn dấu hợp quy CR của tổ chức, cá 

nhân sản xuất, nhập khẩu; 

3 Có nhãn theo quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hóa 

- Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-

BCT-BCA-BGTVT 

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN 

- Thông tư 02/2014/TT-BKHCN 

8 Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá 

và giám định công nghệ 

1. Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục 

tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp 

với quy định của pháp luật; 

2. Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ 

sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

thực hiện mục tiêu, phương hướng và 

điều lệ tổ chức và hoạt động. 

3. Tổ chức khoa học và công nghệ phải 

đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền về khoa học và 

công nghệ và được cấp giấy chứng nhận 

- Điều 11 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 

- Điều 4 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014. 
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đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ. 

9 Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở 

hữu trí tuệ 

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức 

hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa 

học và công nghệ được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật, trừ tổ 

chức hành nghề luật sư nước ngoài hành 

nghề tại Việt Nam 

Điều 154 và 155 Luật Sở hữu trí tuệ; 

- Khoản 17 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật sở hữu trí tuệ; 

 

- Điều 29a Nghị định số 103/2006/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-

CP ngày 31/12/2010; 

-Điểm 56.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 

22/9/2006, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 

13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 

số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011và Thông 

tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 


