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THÔNG T ư
Sửa đồi, bổ sung một số diều cùa Thông tư sổ 57 /2 0 18/TT-BCT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ trinrng Bộ Công Thirưng quy định chi tiết một số 
điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lú

Căn cử Nghị định sư 98/20Ỉ7/ND-CP ngày 18 tháng s  năm 2017 cùa 
Chinh phù quy định chức núng, nhiệm vụ, quyển hạn vù cơ cẩu tồ chức cùa Bộ 
Công Tlìtrmig;

Căn cử Nghị định sổ 67/2013/ND-CP ngày 27 tháng 6 nủm 2013 cùa 
Chinh phù quỵ định chi tiết một so điều và biện pháp thi hùnlt Luật Phòng, 
cltong tảc hại của thuốc lú về kinh doanh thuốc lả và Nghị định sổ 
106/20ỉ  7/ND-CP ngày ì 4 tháng 9 nỏm 2017 sửa đôi, hô sung một sổ điều cùa 
Nghị định sổ 67/2013/NĐ-CP ngàv 27 thững 6 nồm 2013 cùa Chinh phù:

Cùn cử Nghị định sổ 08/2018/NĐ-CP ngày /5 tháng 01 nỏm 2018 cùa 
Chinh phù sữa doi một 5 0  Nghị định lién quan đen điếu kiện dầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quan lý  nhà nước cùa Bộ Công Thương;

Cản cứ Nghị định sổ I7/2020/NĐ-CP ngàv 05 tháng 02 nám 2020 cùa 
Chỉnh phủ sửa đoi, hô sung một so điều cùa các Nghị định liên quan đến điêu 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc tĩnh vire quàn lý nhà nước cùa Hộ cỏng Thương;

Theo dề nghị cùa Cục trưởng Cục Công nghiệp.

Bộ trtĩởng Bộ Công Thtrơng ban hành Thõng tư sứa đói, bô sung một số 
điều cùa Thông tư sổ 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chì 
tỉểt một so điều cùa cúc Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lả như sau:

Diều 1. Sửa đồi Khoản 2 vả Khoán 4 Điều 22 của T hông tư số  
57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trtrờng Bộ Công  
Thương quy định chi tiểl một số  điều cùa các Nghị địnli Hên quan dến kinh 
doanh thuoc lã như sau:

“ 2. Ọuy định về mẫu đơn. bảng kê đê nghị cấp  G iấy phép săn xuất sán 
phẩm thuốc lá và mẫu Ciiấy phép sàn xuất sản phẩm  thuốc lá cùa Thông tư nảy 
có hiệu lực kê từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

4. Quy định về mầu dcm, bâng kê đề nghị cầp G iấy phép sàn xuất sản 
phẩm thuốc lá và mảu Giây phép sản xuất sản phãm  thuốc lá cùa Thông tư sổ  
21/2013/TT-BC T được ticp tục áp dụng dến hềt ngày 31 tháng 12 năm  2022.”



Điểu 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư nảy cỏ hiệu lực thi hãnh kề từ ngậy<N tháng o ị năm 2021.

2. Bài bỏ Khoản 2 Diều 1 Thòng tư  số 2 8 /2 0 19/TT-BCT ngày 
15 tháng 11 nãm 2019 cùa Bộ trường Bộ C ông Thương sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thòng tư số 57 /2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ C ông T hương quy dịnh chi tiết một số điều của cốc Nghị dịnh licn 
quan den kinh doanh ihuổc lá./.
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