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HỎI- ĐÁP 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP  

QUẢN LÝ VIỆC CUNG CẤP RƯỢU, BIA  

 

1. Hỏi: Việc sản xuất, mua bán rượu phải đáp ứng những điều kiện 

nào?  

* Trả lời:  

 Điều 15 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Chương 

IIa Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh rượu (được sửa đổi, bổ sung bởi 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) quy định về điều kiện sản xuất, mua bán rượu 

như sau: 

1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ 

trở lên:  

Doanh nghiệp được cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 

5,5 độ trở lên khi đáp ứng những điều kiện sau: 

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;  

(2) Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ 

sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất;  

(3) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật;  

(4) Có nhân viên kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, 

nghề sản xuất rượu. 

2. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở 

lên nhằm mục đích kinh doanh: 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh được cấp 

phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh 

doanh khi đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

được thành lập theo quy định của pháp luật;  
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(2) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy ánh của pháp 

luật. 

3. Điều kiện đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có 

độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế 

biến lại: 

Hộ gia đình, cá nhân được sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ 

trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại khi đáp ứng 

những điều kiện sau: 

 (1) Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có 

đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất; 

 (2) Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp 

luật. 

4. Điều kiện cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên: 

Đơn vị kinh doanh được cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở 

lên khi đáp ứng những điều kiện sau: 

(1) Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;  

(2) Đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu. 

5. Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh  được 

sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ khi đáp ứng những điều kiện sau: 

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

được thành lập theo quy định của pháp luật. 

(2) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

(3) Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất. Trường hợp 

có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung. 

6. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: 

Việc nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

được thành lập theo quy định của pháp luật. 

(2) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 



(3) Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế; 

(4) Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến 

hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải 

thực hiện đăng ký bổ sung. 

7. Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ: 

Việc bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

(1) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh 

được thành lập theo quy định của pháp luật. 

(2) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

(3) Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi 

tiến hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký 

phải thực hiện đăng ký bổ sung. 

2. Hỏi: Việc bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử phải 

bảo đảm các điều kiện gì?  

* Trả lời:  

Điều 16 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Điều 6 

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định 

việc bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử phải đáp ứng các điều 

kiện sau: 

1. Đáp ứng các điều kiện về mua bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và từ 

5,5 độ trở lên; bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;  

(2) Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện 

tử. 

(3) Thực hiện biện pháp theo quy định của Chính phủ để ngăn ngừa 

người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia. 

(4) Áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

3. Hỏi: Việc quản lý đối với hoạt động sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện thông qua những biện 

pháp nào?  



* Trả lời:  

Điều 17 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định 

các biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 

kinh doanh, gồm: 

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 

kinh doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về lượng rượu 

được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và 

không bán rượu ra thị trường. Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm; báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh trên địa bàn. 

4. Hỏi: Việc bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, 

bia được quy định như thế nào? 

* Trả lời:  

Điều 18 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định: 

Rượu, bia được kinh doanh, lưu hành tại Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm 

theo quy định của pháp luật. 

5. Hỏi: Những địa điểm nào không được bán rượu, bia? 

* Trả lời:  

Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định 

những địa điểm sau không bán rượu, bia: 

1. Cơ sở y tế. 

2. Cơ sở giáo dục. 

3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho 

người chưa đủ 18 tuổi. 

4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở 

giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội. 

6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, 

trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.  



6. Hỏi: Việc phòng ngừa, xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất 

lượng, an toàn thực phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ được quy định như thế nào? 

* Trả lời:  

Điều 20 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định về 

phòng ngừa, xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực 

phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, như sau: 

1. Rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và 

rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, tham gia với cơ quan có 

thẩm quyền trong phòng, chống rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an 

toàn thực phẩm và rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

3. Bộ Công Thương, Bộ Y tế, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình, hướng dẫn việc bổ sung chất chỉ thị màu vào các sản phẩm cồn không 

dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế 

rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm./. 

 

Nơi nhận: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh; 

- Các tổ chức: CT- XH, CT- XH-NN tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, HTX; 

- Báo cáo viên PL cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng TP huyện, TP; 

- Web STP (đăng tải) 

- Lưu PBGDPL. 

 

 

 

 

 

 

 


