
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THẠCH HÀ 

Số:       /UBND-KTHT 
V/v tăng cường trách nhiệm QLNN về 

sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày       tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hoá, Tư pháp; 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý 

nhà nước về  sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - 

Truyền thông: 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an 

toàn thực phẩm. 

- Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông Luật phòng chống tác hại 

của rượu, bia nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm 

dụng rượu, bia, đồ uống có cồn. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Thực hiện cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Sở Công Thương tiến hành lấy mẫu rượu định kỳ hằng 

năm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện rà soát, kiểm tra định kỳ, xử lý các trường hợp vi phạm về 

chất lượng an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu trên địa bàn.  

-  Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 

sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo 

thẩm quyền.  

3. UBND các xã, thị trấn: 
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- Yêu cầu các hộ sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản 

xuất rượu để chế biến lại phải thực hiện ký kết hợp đồng mua bán với cơ sở có 

giấy phép sản xuất rượu và đăng ký sản xuất rượu thủ công với UBND cấp xã 

(theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP - phụ lục 

đính kèm). Hướng dẫn các thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu 

dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký 

với Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân 

sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thực hiệm 

nghiêm túc việc kê khai sản xuất rượu thủ công gửi về UBND cấp xã để quản lý. 

Yêu cầu các cơ sở sản xuất rượu thủ công phải sử dụng các nguyên liệu và các 

phụ gia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để sản xuất rượu đảm bảo chất lượng và 

an toàn thực phẩm, kiểm tra thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm và giấy phép sản xuất rượu thủ công; nếu hết hạn phải trực tiếp đến cơ 

quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ cấp giấy theo quy định. Phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo công khai. 

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu và tình hình 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục 

đích kinh doanh về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 10/2 hàng năm.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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 PHỤ LỤC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……….., ngày ……. tháng ……… năm ………… 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG 

ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU 

CÔNG NGHIỆP ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……………………… 

 

Tên tổ chức, cá nhân: ............................................................................................. 

Địa chỉ: ……………………. Điện thoại:.............................................................. 

Hợp đồng mua bán số ……. ngày….. tháng……. năm …… với doanh nghiệp 

sản xuất rượu công nghiệp: ……(1)……. 

Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp như sau: 

- Loại rượu: ……..(2)............................................................................................. 

- Quy mô sản xuất: ……..(3)...............................................................................(4)  

xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày 

... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của 

pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Chủ cơ sở sản xuất 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Chú thích: 
(1): Tên doanh nghiệp mua rượu thủ công để chế biến lại. 

(2): Ghi cụ thể loại sản phẩm rượu đăng ký sản xuất. 

(3): Ghi sản lượng dự kiến, sản xuất (lít/năm). 

(4): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất rượu thủ công. 
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