
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  1522   /KL-SCT 

 

Bình Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành  

về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý  

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 56/QĐ-SCT ngày 10 tháng 5 năm 

2022 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật 

chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận năm 2022; từ ngày 19/5/2022 đến ngày 27/5/2022, Đoàn thanh tra 

đã tiến hành thanh tra 10 thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

(Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Liên Danh; Công ty TNHH Thương mại 

Quốc Hồng; Công ty TNHH Xăng dầu Vinh Vượng; Công ty TNHH Nông Dân; 

DNTN Thương mại Xăng dầu Cầu Nam; DNTN Thương mại Xăng dầu Thành 

Đạt; DNTN Hiền Cậy; DNTN Thương mại Hiền Đức; Công ty TNHH Thương 

mại Xăng dầu Thắng Vân; DNTN Thương mại Thanh Lợi). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 48/BC-ĐTTr ngày 10 tháng 6 năm 

2022 của Trưởng đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Công Thương kết luận thanh 

tra như sau:  

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Tổng số đối tượng thanh tra là 10 thương nhân kinh doanh xăng dầu, cụ 

thể như sau: 

1. Công ty TNHH Thƣơng mại Xăng dầu Liên Danh 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 40 Huỳnh Tấn Phát, phường Mũi Né, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Trung Dương, chức vụ: Giám đốc. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Đại lý bán lẻ xăng dầu. 

2. Công ty TNHH Thƣơng mại Quốc Hồng 

- Địa chỉ trụ sở chính: khu phố 3, phường Mũi Né, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Trung Dương, chức vụ: Giám đốc. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Đại lý bán lẻ xăng dầu. 



2 

 

 

3. Công ty TNHH Xăng dầu Vinh Vƣợng 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Văn Viên, chức vụ: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

4. Công ty TNHH Nông Dân 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Bình Hiếu, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Phương Loan, chức vụ: 

Giám đốc. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

5. DNTN Thƣơng mại Xăng dầu Cầu Nam 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ doanh nghiệp: ông Trần Văn Ánh. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

6. DNTN Hiền Cậy 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 86 Lê Lợi, phường Phước Hội, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ doanh nghiệp: bà Trần Thị Hiền. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Đại lý bán lẻ xăng dầu. 

7. DNTN Thƣơng mại Hiền Đức 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 175 Trương Vĩnh Ký, phường Phước Hội, thị 

xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ doanh nghiệp: ông Hồ Minh Đức. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

8. Công ty TNHH Thƣơng mại Xăng dầu Thắng Vân 

- Địa chỉ trụ sở chính: Bến Chương Dương, phường Phước Hội, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Thuý Vân, chức vụ: 

Giám đốc. 
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- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Đại lý bán lẻ xăng dầu. 

9. DNTN Thƣơng mại Xăng dầu Thành Đạt 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ doanh nghiệp: ông Trần Cảnh Bình. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Đại lý bán lẻ xăng dầu. 

10. DNTN Thƣơng mại Thanh Lợi 

- Địa chỉ trụ sở chính: thôn 6, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ doanh nghiệp: ông Huỳnh Tấn Dương. 

- Loại hình kinh doanh xăng dầu: Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Công ty TNHH Thƣơng mại Xăng dầu Liên Danh 

1.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

TNHH hai thành viên trở lên số 3400396390, đăng ký lần đầu ngày 

19/4/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/11/2021. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Liên Danh, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 59/GCNĐĐK-SCT, cấp lần 

thứ nhất ngày 29/11/2016, cấp lần thứ 2 ngày 23/11/2021, cấp bổ sung, sửa 

đổi lần thứ nhất ngày 13/5/2022. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng 

Cảnh sát PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0473658, 0473659 ngày 30/9/2020 và được 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình cấp Giấy chứng nhận đào tạo 

nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 43/QĐ-STNMT ngày 18/01/2022. 

1.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Công ty 

TNHH Thanh Châu Phát theo Hợp đồng đại lý bao tiêu xăng dầu số 

21.10.02/DL/TCP-LD ngày 18/10/2021, có thời hạn đến ngày 31/10/2022 và 

Phụ lục hợp đồng số 21.10.02/DL/TCP-LD ngày 08/02/2022. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 
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trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy xách tay, xây dựng phương án chữa cháy 

cơ sở, tự kiểm tra định kỳ an toàn công tác PCCC. Doanh nghiệp được Ủy 

ban nhân dân thành phố Phan Thiết cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo 

vệ môi trường số 73/GXN-UBND ngày 30/12/2015. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty TNHH Thanh Châu Phát) cho Cửa hàng 

xăng dầu Liên Danh và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Cửa hàng xăng dầu 

Liên Danh và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III; dầu 

DO 0,05S-II) và bán đúng giá niêm yết. Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ 

tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh 

doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Cửa hàng xăng dầu Liên Danh sử dụng 06 cột 

đo xăng dầu (03 cột đo xăng dầu RON 95-III; 03 cột đo xăng dầu DO 0,05S-

II), trong đó 05 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 7/2022, 01 

cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 5/2023. Kiểm tra thực tế 06 

cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và không có dấu 

hiệu thấp về chất lượng. 

2. Công ty TNHH Thƣơng mại Quốc Hồng 

2.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

TNHH một thành viên số 3400162674, đăng ký lần đầu ngày 24/01/2002, 

đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/12/2016. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Tàu dầu 

Liên Danh 01, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 96/GCNĐĐK-SCT, cấp lần thứ nhất 

ngày 08/01/2019, cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ nhất ngày 23/7/2021. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 
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Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0473960, 0473961 

ngày 30/9/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình cấp Giấy 

chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 43/QĐ-STNMT ngày 

18/01/2022. 

2.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Công ty 

TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil theo Hợp đồng đại lý 

bao tiêu xăng dầu số 19/2021/HĐĐLXD/XV-QH ngày 11/5/2021, có thời hạn 

đến ngày 31/12/2025. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị phương tiện chữa cháy, thành lập Đội PCCC cơ sở; đã 

được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra 

công tác PCCC&CNCH ngày 11/01/2022. Doanh nghiệp được Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ 

môi trường số 18/GXN-STNMT ngày 15/10/2018. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên 

Việt Oil) cho Tàu dầu Liên Danh 01 và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực 

bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Tàu dầu Liên Danh 

01 và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán dầu DO 0,05S-II và bán đúng giá niêm yết. 

Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Tàu dầu Liên Danh 01 sử dụng 03 cột đo 

xăng dầu DO 0,05S-II, có thời hạn kiểm định đến tháng 12/2022; kiểm tra 

thực tế 03 cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường. 

3. Công ty TNHH Xăng dầu Vinh Vƣợng 

3.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 
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TNHH hai thành viên trở lên số 3400823518, đăng ký lần đầu ngày 

21/9/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 02/8/2017; Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh số 00001, ngày 03/8/2017 (tên địa điểm kinh doanh: 

Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 3); Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh số 00002, ngày 28/4/2020 (tên địa điểm kinh doanh: Cửa hàng xăng 

dầu Vinh Vượng 9). 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Vinh Vượng; Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 3; Cửa hàng xăng 

dầu Vinh Vượng 9. Các cửa hàng xăng dầu này được Sở Công Thương Bình 

Thuận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: số 

27/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 04/01/2018, cấp bổ sung, sửa đổi 

lần thứ ba ngày 30/3/2022 (Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng); số 29/GCNĐĐK-

SCT cấp lần thứ nhất ngày 10/8/2018, cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ ba ngày 

30/3/2022 (Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 3); số 28/GCNĐĐK-SCT cấp lần 

thứ nhất ngày 27/5/2020, cấp bổ sung, sửa đổi lần thứ ba ngày 30/3/2022 

(Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 9). 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0477108, 0477109 

ngày 13/5/2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0881433, 0881436 

ngày 08/4/2021 và được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cấp Giấy 

chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 702/QĐ-STNMT ngày 

28/11/2017, Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đào 

tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 077/GCN-22, 078/GCN-22 ngày 14/4/2022. 

3.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu cho Công ty TNHH Hoá dầu Trường Thịnh HTG theo Hợp đồng 

nhượng quyền bán lẻ xăng dầu số 2022/NQBL/HTG-VINHVUONG ngày 

10/3/2022, có thời hạn đến ngày 10/3/2024. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 (kiểm tra mẫu tại Cửa hàng 

xăng dầu Vinh Vượng), chưa phát hiện có hành vi tháo tem niêm phong công 

tơ tổng tại 4 cột đo xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 
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tác PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy; đã được 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác 

PCCC&CNCH ngày 14/5/2021. Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân huyện 

Hàm Thuận Bắc cấp các Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 

số 1513/GXN-UBND ngày 28/7/2015 (Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng); số 

3625/GXN-UBND ngày 15/12/2017 (Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 3); số 

2568/GXN-UBND ngày 04/11/2019 (Cửa hàng xăng dầu Vinh Vượng 9). 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty TNHH hoá dầu Trường Thịnh HTG) cho 

các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực 

bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của các cửa hàng xăng dầu 

thuộc sở hữu và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III, dầu 

DO 0,05S-II) và bán đúng giá niêm yết. Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ 

tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh 

doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh 

nghiệp sử dụng 12 cột đo xăng dầu (06 cột đo xăng dầu RON 95-III; 06 cột 

đo xăng dầu DO 0,05S-II); trong đó, 08 cột đo xăng dầu (04 cột đo xăng dầu 

RON 95-III; 04 cột đo xăng dầu DO 0,05S-II) có hiệu lực kiểm định đến 

31/7/2022; 04 cột đo xăng dầu (02 cột đo xăng dầu RON 95-III; 02 cột đo 

xăng dầu DO 0,05S-II) có thời hạn kiểm định đến 31/3/2023. Kiểm tra thực tế 

12 cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và không có dấu 

hiệu thấp về chất lượng. 

4. Công ty TNHH Nông Dân 

4.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty 

TNHH hai thành viên trở lên số 3400365000, đăng ký lần đầu ngày 

17/4/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/11/2021; Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh số 00002 ngày 11/01/2019 (tên địa điểm kinh 

doanh: Cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh 2); Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh số 00001 ngày 11/01/2019 (tên địa điểm kinh doanh: Cửa hàng 

xăng dầu Tấn Vinh 3). 
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- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Tấn Vinh; Cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh 2; Cửa hàng xăng dầu Tấn 

Vinh 3. Các cửa hàng xăng dầu này được Sở Công Thương Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: số 116/GCNĐĐK-

SCT cấp lần thứ nhất ngày 30/01/2018 (Cửa hàng xăng dầu Tấn Vinh); số 

292/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 25/4/2019 (Cửa hàng xăng dầu 

Tấn Vinh 2); số 313/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 27/11/2020 (Cửa 

hàng xăng dầu Tấn Vinh 3). 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận 

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0638732, 

0638735 ngày 03/12/2020, số 0637504 ngày 20/7/2021 và được Sở Tài 

nguyên và Môi trường Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ 

bảo vệ môi trường số 338/QĐ-STNMT ngày 08/10/2020. 

4.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm thương nhận nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu cho Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận theo Hợp đồng nhượng quyền 

thương mại số 41/2020/HĐNQTM ngày 01/10/2020, có thời hạn đến ngày 

31/12/2022. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 (kiểm tra mẫu tại Cửa hàng 

xăng dầu Tấn Vinh), chưa phát hiện có hành vi tháo tem niêm phong công tơ 

tổng tại 9 cột đo xăng dầu; riêng 01 cột đo xăng dầu không kiểm tra, theo giải 

trình của Doanh nghiệp thì cột đo này bị hỏng, không sử dụng. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công tác 

PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy. Doanh nghiệp 

được Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cấp Giấy xác nhận Bản đăng ký 

đạt tiêu chuẩn môi trường số 30/STNMT-MTg ngày 11/4/2006 (Cửa hàng xăng 

dầu Tấn Vinh) và được Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình cấp các Giấy xác nhận 

đăng ký kế hoạch môi trường: số 1865/GXN-UBND ngày 24/9/2019 (Cửa hàng 

xăng dầu Tấn Vinh 2); số 1012/GXN-UBND ngày 28/5/2018 (Cửa hàng xăng 

dầu Tấn Vinh 3); đã được Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình 

kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong tháng 5/2022. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận/ Petrolimex Bình 
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Thuận) cho các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và ghi rõ thời gian bán hàng 

tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của các cửa hàng xăng dầu 

thuộc sở hữu và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III, xăng E5 

RON 92-II, dầu DO 0,05S-II, dầu DO 0,001S) và bán đúng giá niêm yết. Theo 

báo cáo của Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh 

nghiệp sử dụng 28 cột đo xăng dầu (27 cột đo xăng dầu đang hoạt động, 01 

cột đo xăng dầu bị hỏng; 08 cột đo xăng dầu RON 95-III, 07 cột đo xăng dầu 

E5 RON 92-II, 07 cột đo xăng dầu DO 0,05S-II, 06 cột đo xăng dầu DO 

0,001S); trong đó, 08 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 

10/2022; 09 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định tháng 5/2023; 10 cột đo 

xăng dầu có thời hạn kiểm định tháng 02/2023. Kiểm tra thực tế 27 cột đo 

xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và không có dấu hiệu thấp 

về chất lượng (01 cột đo xăng dầu bị hỏng, không kiểm tra). 

5. DNTN Thƣơng mại Xăng dầu Cầu Nam 

5.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh 

nghiệp tư nhân số 4801000371, đăng ký lần đầu ngày 29/11/1993, đăng ký 

thay đổi lần thứ nhất ngày 01/8/2002. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Cầu Nam, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận 

cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 010/GCNĐĐK-SCT, cấp lần thứ 

nhất ngày 20/9/2017. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận 

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0636786, 

0636787, 0636789 ngày 20/01/2022, số 0637099 ngày 19/4/2021 và được Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đào tạo 

nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 702/QĐ-STNMT ngày 27/11/2017, Sở Tài 

nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đào tạo 

nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 0308/2022/XD ngày 18/4/2022. 
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5.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận theo Hợp đồng 

nhượng quyền thương mại số 01/PVOILBT.KD-CAUNAM/11-20/B ngày 

25/11/2020, có thời hạn đến ngày 31/12/2023. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 tại Cửa hàng xăng dầu Cầu Nam 

(kiểm tra mẫu 03 cột đo xăng dầu), chưa phát hiện hành vi tháo tem niêm 

phong công tơ tổng tại 02 cột đo xăng dầu; riêng tem dán tại vị trí tiếp giáp 

công tơ tổng và thân cột đo của 01 cột đo xăng dầu không còn nguyên vẹn – 

theo giải trình của Doanh nghiệp thì cột đo này bị hư công tơ tổng và doanh 

nghiệp đã có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong ngày 

13/5/2022 để thay công tơ tổng mới. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy; đã được 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác 

PCCC&CNCH ngày 12/01/2022. Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân huyện 

Bắc Bình cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch môi trường số 721/GXN-

UBND ngày 19/5/2016; đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc 

Bình kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ngày 09/5/2022. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình 

Thuận/PVOIL Bình Thuận) cho Cửa hàng xăng dầu Cầu Nam và ghi rõ thời 

gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Cửa hàng xăng dầu 

Cầu Nam và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III, dầu 

DO 0,05S-II) và bán đúng giá niêm yết. Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ 

tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh 

doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Cửa hàng xăng dầu Cầu Nam sử dụng 06 cột 

đo xăng dầu (03 cột đo xăng dầu RON 95-III, 03 cột đo xăng dầu DO 0,05S-II) 

có thời hạn kiểm định tháng 10/2022. Kiểm tra thực tế 06 cột đo xăng dầu, kết 
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quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và không có dấu hiệu thấp về chất lượng. 

6. DNTN Hiền Cậy 

6.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh 

nghiệp tư nhân số 3400083038, đăng ký lần đầu ngày 17/8/2000, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 ngày 08/3/2021; được Sở Công Thương Bình Thuận cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu số 01/QĐ-SCT, cấp 

lần thứ nhất ngày 10/10/2019. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Hiền Cậy; Cửa hàng xăng dầu Hiền Cậy 2. Các cửa hàng xăng dầu 

này được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ 

điều kiện bán lẻ xăng dầu: số 196/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 

06/6/2018 (Cửa hàng xăng dầu Hiền Cậy); số 225/GCNĐĐK-SCT cấp lần 

thứ nhất ngày 29/6/2020 (Cửa hàng xăng dầu Hiền Cậy 2).  

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0636701, 0636702 

ngày 20/01/2022 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 338/QĐ-STNMT 

ngày 08/10/2020. 

6.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm đại ký bán lẻ xăng dầu cho Công ty 

Cổ phần Thương mại và Vận tải Liên Kết theo Hợp đồng đại lý báo tiêu số 

01/HĐĐL ngày 01/9/2018, có thời hạn đến ngày 31/12/2025. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu, đồng hồ xăng dầu theo Đề án 359 tại các cửa 

hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp, chưa phát hiện hành vi tháo tem 

niêm phong công tơ tổng tại 06 cột đo xăng dầu và 03 đồng hồ xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy. Doanh 

nghiệp được Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp Phiếu xác nhận Bản 

đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 90/KHCNMT ngày 13/6/2003; được Ủy 

ban nhân dân thị xã La Gi cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi 
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trường số 2139/UBND-TNMT ngày 23/11/2010. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty CP Thương mại và Vận tải Liên Kết) cho 

các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực 

bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của các cửa hàng xăng dầu 

thuộc sở hữu và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán dầu DO 0,05S-II và bán đúng giá niêm yết. 

Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh 

nghiệp sử dụng 06 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 7/2022, 

03 đồng hồ xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 01/2023. Kiểm tra thực 

tế 06 cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường. 

7. DNTN Thƣơng mại Hiền Đức 

7.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

doanh nghiệp tư nhân số 3400499981, đăng ký lần đầu ngày 20/3/2008. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

bán lẻ dầu nhớt Hiền Đức, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy 

chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 49/GCNĐĐK-SCT, cấp 

lần thứ nhất ngày 12/4/2021.  

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0636700 ngày 

20/01/2022 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp Giấy 

chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 702/QĐ-STNMT ngày 

27/11/2017. 

7.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu cho Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận theo Hợp đồng 

nhượng quyền bán lẻ xăng dầu số 43/PVOILVT.KDXD-HIENĐUC/03-21/B 

ngày 03/3/2021, có hiệu lực đến ngày 31/3/2025; Phụ lục hợp đồng số 
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43.01/PVOILVT.KDXD-HIENĐUC/03-21/B ngày 03/3/2021. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu, đồng hồ xăng dầu theo Đề án 359 tại Cửa hàng 

bán lẻ dầu nhớt Hiền Đức, chưa phát hiện hành vi tháo tem niêm phong công 

tơ tổng tại 05 cột đo xăng dầu và 01 đồng hồ xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy. Doanh 

nghiệp được Ủy ban nhân dân thị xã La Gi cấp Giấy xác nhận đăng ký bản 

cam kết bảo vệ môi trường số 2138/UBND-TNMT ngày 23/11/2010. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận) cho Cửa 

hàng bán lẻ dầu nhớt Hiền Đức và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Cửa hàng bán lẻ dầu 

nhớt Hiền Đức và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán dầu DO 0,05S-II và bán đúng giá niêm yết. 

Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Cửa hàng bán lẻ dầu nhớt Hiền Đức sử dụng 

05 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 7/2022, 01 đồng hồ xăng 

dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 01/2023. Kiểm tra thực tế 05 cột đo xăng 

dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường. 

8. Công ty TNHH Thƣơng mại Xăng dầu Thắng Vân 

8.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3401194206, đăng ký lần đầu 

ngày 17/9/2019; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001, 

đăng ký lần đầu ngày 08/10/2019. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Thắng Vân, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 127/GCNĐĐK-SCT, cấp lần 

thứ nhất ngày 17/12/2019.  
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- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0474853, 0474851 

ngày 17/6/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 702/QĐ-STNMT 

ngày 27/11/2017. 

8.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Công ty 

TNHH Dương Đông - Bình Thuận theo Hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu số 

07-2022/HĐĐL/DĐBT-THANGVAN ngày 01/01/2022, có thời hạn đến ngày 

31/12/2022. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 tại Cửa hàng xăng dầu Thắng 

Vân, chưa phát hiện hành vi tháo tem niêm phong công tơ tổng tại 09 cột đo 

xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có trang bị và bảo quản các 

phương tiện PCCC, niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC; đã được Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác PCCC&CNCH 

ngày 24/01/2022. Doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân thị xã La Gi chấp 

thuận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở tại Thông báo số 

35/TB-UBND-TNMT ngày 11/3/2013. 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận) cho Cửa 

hàng xăng dầu Thắng Vân và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Cửa hàng xăng dầu 

Thắng Vân và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán dầu DO 0,05S-II và bán đúng giá niêm yết. 

Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh 

nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Cửa hàng xăng dầu Thắng Vân sử dụng 09 

cột đo xăng dầu; trong đó: 06 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến 

tháng 01/2023, 03 cột đo xăng dầu có thời hạn kiểm định đến tháng 3/2023. 

Kiểm tra thực tế 09 cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường. 
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9. DNTN Thƣơng mại Xăng dầu Thành Đạt 

9.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh 

nghiệp tư nhân số 3400334919, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2001, đăng ký 

thay đổi lần thứ 5 ngày 09/7/2013. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Thành Đạt, được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 129/GCNĐĐK-SCT, cấp lần 

thứ nhất ngày 10/4/2018. 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận 

cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0474841, 

0474843 ngày 17/6/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Thuận cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường số 702/QĐ-

STNMT ngày 27/11/2017. 

9.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Công ty 

Cổ phần Trần Vũ theo Hợp đồng đại lý xăng dầu số 06/2022-ĐLBL ngày 

16/12/2021, có thời hạn đến ngày 31/12/2026. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 tại Cửa hàng xăng dầu Thành 

Đạt (kiểm tra mẫu), chưa phát hiện hành vi tháo tem niêm phong công tơ tổng 

tại 02 cột đo xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy; đã được 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác 

PCCC&CNCH ngày 21/01/2022. Doanh nghiệp được Sở Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường tỉnh Bình Thuận xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường tại Phiếu xác nhận số 10/KHCNMT ngày 04/02/2002.  

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty Cổ phần Trần Vũ) cho Cửa hàng xăng dầu 

Thành Đạt và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 
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- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của Cửa hàng xăng dầu 

Thành Đạt và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III, dầu 

DO 0,05S-II) và bán đúng giá niêm yết. Theo báo cáo của Doanh nghiệp, từ 

tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh 

doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, Cửa hàng xăng dầu Thành Đạt sử dụng 05 cột 

đo xăng dầu (03 cột đo xăng dầu RON 95-III, 02 cột đo xăng dầu DO 0,05S-II) 

có thời hạn kiểm định tháng 10/2022. Kiểm tra thực tế 05 cột đo xăng dầu, kết 

quả đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường và không có dấu hiệu thấp về chất lượng. 

10. DNTN Thƣơng mại Thanh Lợi 

10.1. Việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh 

nghiệp tư nhân số 3400339441, đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, đăng ký 

thay đổi lần thứ 3 ngày 23/12/2016; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh số 00001 ngày 23/12/2016. 

- Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh nghiệp: Cửa hàng 

xăng dầu Thanh Lợi 1; Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 2. Các cửa hàng xăng dầu 

này được Sở Công Thương Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu: số 118/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 30/11/2017, 

cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 ngày 10/9/2020 (Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 

1); số 53/GCNĐĐK-SCT cấp lần thứ nhất ngày 30/11/2017, cấp bổ sung, sửa 

đổi lần thứ 1 ngày 10/9/2020 (Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 2). 

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của Doanh 

nghiệp được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận cấp 

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH số 0473606, 0473607, 

0473608, 0473609 ngày 26/8/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 

số 338/QĐ-STNMT ngày 08/10/2020. 

10.2. Việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu 

- Doanh nghiệp đã ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ 

xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4 theo Hợp đồng nhượng 

quyền bán lẻ xăng dầu số 35/NQBLXD/XDQĐKV4-TL/2021 ngày 

01/01/2021, có thời hạn đến ngày 31/12/2021; Hợp đồng nhượng quyền bán 
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lẻ xăng dầu số 15/NQBLXD/XDQĐKV4-TL/2022 ngày 01/01/2022, có thời 

hạn đến ngày 31/12/2022. 

- Kiểm tra chứng từ mẫu, Doanh nghiệp có thực hiện chế độ chứng từ 

trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiểm tra tem niêm phong 

công tơ tổng cột đo xăng dầu theo Đề án 359 tại Cửa hàng xăng dầu Thanh 

Lợi 1 (kiểm tra mẫu), chưa phát hiện hành vi tháo tem niêm phong công tơ 

tổng tại 02 cột đo xăng dầu. 

- Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC và bảo vệ 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh; có lập hồ sơ theo dõi công 

tác PCCC, trang bị bình chữa cháy xách tay, xây dựng phương án chữa cháy 

cơ sở, tự kiểm tra định kỳ an toàn công tác PCCC; đã được Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác PCCC&CNCH 

ngày 25/5/2022. Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh cấp 

các Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản: số 1555/XN-

UBND ngày 02/11/2012 (Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 1); số 1556/XN-

UBND ngày 02/11/2012 (Cửa hàng xăng dầu Thanh Lợi 2). 

- Thực hiện treo biển hiệu của Doanh nghiệp; treo biển hiệu của thương 

nhân cung cấp xăng dầu (Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 4) cho các cửa 

hàng xăng dầu thuộc sở hữu và ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng. 

- Doanh nghiệp có đăng ký thời gian bán hàng của các cửa hàng xăng dầu 

thuộc sở hữu và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình Thuận. 

- Doanh nghiệp có xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng. Thực hiện niêm yết giá bán các loại xăng dầu (xăng RON 95-III, xăng 

E5 RON 92-II, dầu DO 0,05S-II) và bán đúng giá niêm yết. Theo báo cáo của 

Doanh nghiệp, từ tháng 5/2021 đến thời điểm thanh tra, Doanh nghiệp duy trì 

hoạt động kinh doanh xăng dầu liên tục, không gián đoạn. 

- Tại thời điểm thanh tra, các cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu Doanh 

nghiệp sử dụng 10 cột đo xăng dầu (04 cột đo xăng dầu RON 95-III, 02 cột đo 

xăng dầu E5 RON 92-II, 04 cột đo xăng dầu DO 0,05S-II) có thời hạn kiểm 

định tháng 6/2022. Kiểm tra thực tế 10 cột đo xăng dầu, kết quả đạt yêu cầu 

kỹ thuật về đo lường và không có dấu hiệu thấp về chất lượng. 

III. KẾT LUẬN 

Qua thanh tra, nhìn chung các thương nhân kinh doanh xăng dầu thuộc 

đối tượng thanh tra đã chấp hành tốt các quy định tại Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 

xăng dầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 
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tháng 11 năm 2021 của Chính phủ.  

Các doanh nghiệp đã chấp hành các quy định về điều kiện về kinh 

doanh xăng dầu: doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, 

trong giấy đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu; có cửa 

hàng xăng dầu thuộc sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu; cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu có 

giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và 

bảo vệ môi trường.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các quy định về kinh 

doanh xăng dầu: thực hiện ký kết hợp đồng và chế độ ghi chép chứng từ trong 

quá trình kinh doanh; xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất 

lượng; niêm yết giá bán các loại xăng dầu và bán đúng giá niêm yết; thực hiện 

treo biển hiệu của Doanh nghiệp và treo biển hiệu của thương nhân cung cấp 

xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu thuộc sở hữu và ghi rõ thời gian bán hàng tại 

khu vực bán hàng; thực hiện đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng xăng 

dầu thuộc sở hữu và đăng ký hệ thống phân phối với Sở Công Thương Bình 

Thuận; đảm bảo các yêu cầu về đo lường và chất lượng xăng dầu. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không. 

V. VIỆC CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra, giao 

Trưởng Đoàn thanh tra thực hiện công bố Kết luận thanh tra theo quy định 

của Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 

2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thanh tra. 

- Giao Thanh tra Sở đăng tải Kết luận thanh tra trên Trang thông tin 

điện tử của Sở ít nhất là 05 ngày liên tục. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành 

về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở;  

- Các Phó Giám đốc Sở (đ/c Hoài; đ/c Tài); 

- Các đối tượng thanh tra; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Quản lý thương mại; 

- Lưu: VT, TTr, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Võ Văn Hòa 
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