
 

 

Kính gửi: Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và 

các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

  

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng 

hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ 

của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, Sở Công Thương đề 

nghị nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc rà soát 

nội dung Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp; kịp 

thời điều chỉnh các nội dung nếu có sự thay đổi, đảm bảo thực hiện đúng quy 

định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán 

hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

 Sở Công Thương thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý 

Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương; ĐT: (0225)3951056;  Email: 

congthuong.xnk@haiphong.gov.vn; Chuyên viên phụ trách: Vũ Ngọc Hiếu, ĐT: 
0913 066 843. 

Nơi nhận:           
- Như trên;  

- Sở KH&ĐT; 

- Các Cục: Thuế, Thống kê;       (để p/h) 

- BQL Khu kinh tế; 

- VP Sở (để đăng lên trang Web Sở); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
_______ 

Số:             /SCT-QLĐT&HTQT                                              
V/v thực hiện rà soát nội dung Giấy phép 

kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

đối với nhà đầu tư nước ngoài 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hải Phòng, ngày          tháng         năm 2021 
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