
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  3043   /KL-SCT Bình Thuận, ngày  12 tháng 12 năm 2022 
  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành  

về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý  

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-SCT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của 

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

ngành về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022, từ ngày 14 tháng 11 năm 2022 đến ngày 

18 tháng 11 năm 2022, Đoàn thanh tra 167 (được thành lập theo Quyết định 

số 167/QĐ-SCT) đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị được thanh tra (gồm 

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại 

Bình Thuận - gọi tắt là Chi nhánh Công ty Dầu khí; Công ty TNHH Đào Mỹ 

Linh – gọi tắt là Công ty Đào Mỹ Linh; Công ty TNHH Phúc Kim Thư – gọi 

tắt là Công ty Phúc Kim Thư; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần 

Thế (tại thời điểm thanh tra là Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế) và Đại lý 

Gas (Cửa hàng LPG) Tường Vi). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 203/BC-ĐTTr167, 204/BC-ĐTTr167 

và 205/BC-ĐTTr167 cùng ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Trưởng đoàn 

thanh tra 167 về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2022 tại Chi nhánh Công ty Dầu khí, Công ty Đào Mỹ 

Linh, Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng 

LPG Tường Vi; Giám đốc Sở Công Thương kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung về đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động của 

đối tượng thanh tra 

Tổng số các đơn vị được thanh tra: 05 đơn vị, bao gồm: 

1.1. Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí thành phố 

Hồ Chí Minh tại Bình Thuận:  

- Địa chỉ trụ sở chính: lô 3.21, đường D5 và N1, Khu công nghiệp Hàm 

Kiệm II - Bita's, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; 

- Địa chỉ kinh doanh: lô 3.21, đường D5 và N1, Khu công nghiệp Hàm 

Kiệm II - Bita's, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; 

- Điện thoại: 0252.3729221; 
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- Họ tên người đại diện theo pháp luật:  

Ông: Nguyễn Hữu Phước - Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành 

viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh mã số 0300507707 do Phòng đăng ký 

kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (Đăng ký 

lần đầu ngày 26/05/2005; thay đổi lần thứ 17 ngày 26/01/2022). 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0300507707 đăng 

ký lần đầu: ngày 18/7/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 02: ngày 22/01/2015 do 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp. 

- Loại hình hoạt động: Trạm nạp LPG vào chai (tên trạm nạp: Trạm 

chiết nạp LPG Bình Thuận). 

- Tổng số lao động của Chi nhánh Công ty: 10 người. 

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại Văn phòng Chi nhánh Công ty: 03 

người;  

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại sàn chiết nạp: 07 người. 

1.2. Công ty TNHH Đào Mỹ Linh:  

- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Địa chỉ kinh doanh: 108 Nguyễn Hữu Thọ, phường Mũi Né, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Điện thoại: 0252.3848214 – 0916.848165; 

- Họ tên người đại diện theo pháp luật:  

Bà: Đào Thị Mỹ Linh - Chức vụ: Giám đốc Công ty. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành 

viên số 3400056034 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Bình Thuận cấp (đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995; thay đổi lần thứ 10 ngày 

02/7/2020). 

- Loại hình hoạt động: Thương nhân kinh doanh mua bán LPG. 

- Tổng số lao động của Công ty: 09 người. 

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại Văn phòng Công ty: 03 người;  

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại Kho: 06 người. 

1.3. Công ty TNHH Phúc Kim Thư 

- Địa chỉ trụ sở chính: 575 Trần Hưng Đạo, phường Lạo Đạo, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 
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- Địa chỉ kinh doanh (Cửa hàng LPG Lê Tấn): 39 Âu Cơ, thôn Tiến 

Thạnh, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Điện thoại: 0252.3818889; 

- Họ tên người đại diện theo pháp luật:  

Ông: Bùi Xuân Hạ - Chức vụ: Giám đốc Công ty. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành 

viên trở lên số 3400880837 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bình Thuận cấp (đăng ký lần đầu ngày 22/10/2010; thay đổi lần thứ 6 

ngày 13/10/2022). 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 3400880837-0001 

do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp 

(đăng ký lần đầu ngày 12/11/2010; thay đổi lần thứ 2 ngày 18/10/2022). 

- Loại hình hoạt động: Cửa hàng bán lẻ LPG chai (tên cửa hàng: Cửa 

hàng LPG Lê Tấn). 

- Tổng số lao động của Công ty: 12 người. 

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại Văn phòng Công ty: 05 người;  

+ Số lao động làm việc trực tiếp tại Kho: 07 người. 

1.4. Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế:  

 (Theo Quyết định số 154/QĐ-SCT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022, 

đối tượng thanh tra là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Thế (Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên số 

3400737435 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình 

Thuận cấp (đăng ký lần đầu ngày 08/4/2009; thay đổi lần thứ 7 ngày 

14/11/2019). Tuy nhiên ngày 04/7/2022, Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Trần Thế đã bị giải thể - theo Thông báo số 7592/22 ngày 04/7/2022 của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Bình Thuận - nhưng vẫn hoạt động 

với loại hình Hộ kinh doanh cá thể có tên là Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần 

Thế. Do đó Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra theo Quyết định số 154/QĐ-

SCT đối với Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế). 

- Địa chỉ trụ sở chính: D5, tổ 01, khu phố 13, phường Phú Thủy, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Địa chỉ kinh doanh: D5, tổ 01, khu phố 13, phường Phú Thủy, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; 

- Điện thoại: 0946783788; 

- Họ tên người đại diện Hộ kinh doanh:  
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Bà: Võ Thị Như Tường - Chủ hộ kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 48A8021678 do UBND 

thành phố Phan Thiết cấp (đăng ký lần đầu ngày 27/12/2021). 

- Loại hình hoạt động: Cửa hàng bán lẻ LPG chai (tên cửa hàng: Cửa 

hàng LPG Trần Thế). 

- Tổng số lao động của Cửa hàng (làm việc trực tiếp tại Cửa hàng và 

Kho): 02 người. 

1.5. Cửa hàng LPG Tường Vi 

- Địa chỉ trụ sở chính: 41 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 4, thị trấn Liên 

Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; 

- Địa chỉ kinh doanh: 41 Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 4, thị trấn Liên 

Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; 

- Điện thoại: 0252.3850503; 

- Họ tên người đại diện Hộ kinh doanh:  

Ông: Mạch Văn Đồng - Chủ hộ kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 48B8001747 do Phòng 

Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Tuy Phong cấp (đăng ký lần đầu ngày 

29/12/2005; thay đổi lần thứ 3: ngày 14/4/2014). 

- Loại hình hoạt động: Cửa hàng bán lẻ LPG chai (tên cửa hàng: Cửa 

hàng LPG Tường Vi). 

- Tổng số lao động của Cửa hàng (làm việc trực tiếp tại Cửa hàng và 

Kho): 02 người. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh khí 

(mua, bán; nạp LPG) theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 

năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí  

2.1.1. Chấp hành các điều kiện kinh doanh khí 

a) Chi nhánh Công ty Dầu khí: đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với 

thương nhân kinh doanh mua bán khí và điều kiện đối với trạm nạp LPG vào 

chai. Công ty TNHH Một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG còn 

hiệu lực. Chi nhánh Công ty Dầu khí có Giấy phép xây dựng do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai còn 

hiệu lực. Các chai LPG, LPG chai khi lưu thông trên thị trường có đầy đủ hồ 

sơ xuất xứ, kiểm định kỹ thuật an toàn, chứng nhận hợp quy theo quy định 

pháp luật. 
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b) Công ty Đào Mỹ Linh: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương 

nhân kinh doanh mua bán LPG còn hiệu lực. Các chai LPG, LPG chai khi lưu 

thông trên thị trường có đầy đủ hồ sơ xuất xứ, kiểm định kỹ thuật an toàn, 

chứng nhận hợp quy theo quy định pháp luật. 

c) Các đơn vị (Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần 

Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi): có các Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai còn hiệu lực. Các chai LPG, LPG chai khi lưu thông 

trên thị trường có đầy đủ hồ sơ xuất xứ, kiểm định kỹ thuật an toàn, chứng 

nhận hợp quy theo quy định pháp luật. 

2.1.2. Chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh khí (mua, bán; 

nạp LPG) 

a) Về chấp hành nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí 

(được quy định tại Điều 20, 22 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP). 

- Chi nhánh Công ty Dầu khí: chỉ thực hiện việc chiết nạp LPG vào 

chai tại Trạm nạp vào chai Bình Thuận, không thực hiện việc kinh doanh 

mua, bán LPG chai.  

Chi nhánh Công ty Dầu khí đã thực hiện theo quy định về các nội dung 

như: Quản lý số lượng chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân; Kiểm tra 

chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG, 

bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng; Xây dựng, áp dụng, duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí; Thông báo bằng văn bản tới 

các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có 

hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG; Tuân 

thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Tuân thủ các 

quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất 

lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan; Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ 

theo quy định của Bộ Tài chính; Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân 

kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực; Trước 

15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu 

hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi 

thương nhân có trụ sở chính; Lập sổ theo dõi LPG chai bán cho thương nhân 

kinh doanh LPG khác. 

- Công ty Đào Mỹ Linh: đã thực hiện theo quy định về các nội dung 

như: Quy định giá bán LPG và LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống 

mình quản lý; Kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối do thương nhân quản lý 

tuân thủ các quy định của Nghị định số 87/2018/NĐ-CP; Quản lý số lượng 

chai LPG thuộc sở hữu của thương nhân; Bán lẻ LPG và LPG chai trong hệ 
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thống phân phối do thương nhân quản lý, bán trực tiếp cho khách hàng sử 

dụng và niêm yết công khai giá bán lẻ; Thực hiện kiểm định theo quy định 

các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG thuộc sở hữu thương nhân; Kiểm tra 

chất lượng, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng LPG, 

bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng; Xây dựng, áp dụng, duy trì hệ 

thống quản lý chất lượng đối với sản phẩm khí; Thông báo bằng văn bản tới 

các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có 

hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG; Tuân 

thủ các quy định của pháp luật về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Tuân thủ các 

quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo lường, chất 

lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-

CP và pháp luật có liên quan; Thực hiện chế độ ghi chép hóa đơn, chứng từ 

theo quy định của Bộ Tài chính; Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân 

kinh doanh mua bán khí có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực; Trước 

15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu 

hàng hóa và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi 

thương nhân có trụ sở chính; Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng 

dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh 

LPG khác hoặc khách hàng sử dụng. 

b) Về chấp hành nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp LPG vào chai 

(được quy định tại Điều 23 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP).  

Chi nhánh Công ty Dầu khí đã thực hiện theo quy định về các nội dung 

như: Nạp LPG vào chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; 

Không nạp, lưu trữ chai LPG của thương nhân không có Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hợp đồng thuê 

nạp LPG vào chai với trạm nạp; Nạp LPG vào chai đủ khối lượng và chất 

lượng LPG phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến, thương nhân xuất khẩu, 

nhập khẩu đã công bố theo quy định của pháp luật; Thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nạp đảm bảo an toàn trong quá trình 

hoạt động của trạm nạp; Lập sổ theo dõi trong việc quản lý nạp LPG vào chai 

LPG tại trạm nạp; Có xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng 

sản phẩm khí theo quy định. 

c) Về chấp hành nghĩa vụ của cửa hàng bán lẻ LPG chai (được quy định 

tại Điều 32 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP). 

Các đơn vị (Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế, Công ty Phúc Kim Thư, 

Cửa hàng LPG Tường Vi) đã thực hiện theo quy định về các nội dung như: 

Không mua, bán LPG chai và chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ, không 

đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, không phù hợp với hợp đồng; Lựa 
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chọn và treo biểu hiệu, biểu tượng của thương nhân mà cửa hàng ký hợp đồng 

bán LPG chai; Chỉ bán LPG chai của thương nhân có Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện còn hiệu lực mà cửa hàng đã ký hợp đồng còn hiệu lực; không bán 

LPG chai mini không đảm bảo an toàn theo quy định; Không chiếm giữ chai 

LPG của các thương nhân kinh doanh LPG ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã 

ký; Niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết; chịu trách nhiệm về 

khối lượng, chất lượng chai LPG bán cho khách hàng; Thực hiện chế độ ghi 

chép và xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính; Tuân thủ các 

quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; Các chai LPG khi bán cho khách 

hàng còn nguyên niêm phong, tuyệt đối kín, bảo đảm chất lượng, khối lượng 

và nhãn mác đã đăng ký; Kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống 

mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá 

trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử 

dụng; Thay thế, cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện đảm bảo an toàn 

khi sử dụng và là loại chuyên dùng cho sử dụng với LPG; các ống mềm là 

loại ngăn ngừa hoặc có bảo vệ được khỏi sự xâm hại của loài gặm nhấm; 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về 

an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò 

rỉ; quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách 

hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng; Lập sổ theo dõi, cơ sở dữ liệu 

điện tử ứng dụng công nghệ thông tin (trên phần mềm Excel) theo dõi chai 

LPG bán tại cửa hàng; Chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng được 

huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định; Tuân 

thủ các quy định về quản lý an toàn, phòng cháy và chữa cháy, quản lý đo 

lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí quy định tại Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

2.2. Việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn trong hoạt 

động kinh doanh khí theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và các văn bản có 

liên quan 

2.2.1. Chấp hành các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh 

doanh khí (được quy định tại Điều 47 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP; Thông 

tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong 

hoạt động dầu khí và Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chương trình, nội dung về 

huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí). 

a) Chi nhánh Công ty Dầu khí: 

Đã thực hiện theo quy định về các nội dung như: Thương nhân kinh 

doanh mua bán khí; trạm nạp xây dựng Chương trình quản lý an toàn, báo cáo 
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đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận; Hàng năm thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng 

cứu khẩn cấp đã được chấp thuận; Có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử 

lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt; Các máy, thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động theo quy định; Phương tiện, thiết bị đo lường được kiểm định 

hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường; Đảm bảo các quy 

định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; Những người 

có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh 

khí được huấn luyện về kỹ thuật an toàn; Định kỳ hàng năm cơ sở kinh doanh 

khí tự tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 

người lao động.  

b) Công ty Đào Mỹ Linh, Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp 

Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi: 

Các đơn vị đã thực hiện theo quy định về các nội dung như: Có đầy đủ 

quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh 

đạo cơ sở phê duyệt; Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định; Phương tiện, 

thiết bị đo lường được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật 

về đo lường; Đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định của pháp luật; Những người có liên quan đến việc quản lý, người lao 

động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện 

vận chuyển khí được huấn luyện về kỹ thuật an toàn; Định kỳ hàng năm cơ sở 

kinh doanh khí tự tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an 

toàn cho người lao động. 

2.2.2. Chấp hành các quy định về an toàn đối với bồn chứa khí (được 

quy định tại Điều 48 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

32/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bồn chứa khí 

dầu mỏ hóa lỏng) 

Chi nhánh Công ty Dầu khí đã thực hiện theo quy định về các nội dung 

như: Bồn chứa khí được lắp đặt đầy đủ các thiết bị an toàn và đo kiểm theo 

quy định; Bồn chứa được lắp đặt van đóng ngắt khẩn cấp; Bồn chứa đặt ở 

ngoài trời, bên ngoài nhà, bên ngoài các công trình xây dựng kín. Không đặt 

bồn chứa trên nóc nhà, ban công, trong tầng hầm và dưới các công trình; Các 

bồn chứa cố định không đặt chồng lên nhau. Các bồn chứa nổi đặt nằm ngang 

thẳng hàng theo trục ngang. 

2.2.3. Chấp hành các quy định về an toàn đối với trạm nạp LPG vào 

chai (được quy định tại Điều 50 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và Thông tư số 
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35/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm nạp khí 

dầu mỏ hóa lỏng) 

Chi nhánh Công ty Dầu khí đã thực hiện theo quy định về các nội dung 

như: Sàn trạm nạp bằng phẳng, bằng với mặt bằng xung quanh; Thực hiện 

nạp LPG vào chai theo đúng quy trình nạp của trạm nạp. Lượng nạp LPG vào 

chai theo đúng khối lượng quy định với mỗi loại chai tương ứng; Các chai sau 

khi nạp LPG được kiểm tra độ kín, được dán nhãn hàng hóa trên vỏ chai và 

niêm phong van chai; Không nạp LPG vào chai và thực hiện đánh giá loại bỏ 

hoặc sửa chữa/kiểm định chai trong các trường hợp: Khối lượng vỏ không đọc 

được hoặc không có; Chai có khuyết tật hoặc hư hỏng ở tay cầm hoặc vành 

chân đai; Chai có khuyết tật về vật lý ở thành chai; Chai bị ăn mòn nhìn thấy 

được; Chai có vết cháy do hồ quang, hỏa hoạn; Chai, van hoặc các cơ cấu 

giảm áp suất (nếu được trang bị) bị rò rỉ hoặc hư hỏng; Chai quá thời hạn 

kiểm định; Chai chưa được kiểm định hoặc không thể xác định được thời hạn 

kiểm định. 

2.2.4. Chấp hành các quy định về an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG 

chai (được quy định tại Điều 53 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP) 

Các đơn vị (Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế 

và Cửa hàng LPG Tường Vi) đã thực hiện theo quy định về các nội dung như: 

Cửa hàng có diện tích đảm bảo theo quy định; Cửa hàng cách ly với các 

nguồn gây cháy ít nhất 03 m về phía không có tường chịu lửa; Chỉ trưng bày 

trên giá quảng cáo những chai không chứa LPG; Nơi chứa chai LPG bảo đảm 

thông thoáng. Không bố trí trong phòng kín, hầm kín, không cất giữ chai LPG 

ở khu vực cửa ra vào, lối đi công cộng. Kho chứa LPG chai có 01 cửa chính 

và 01 lối thoát dự phòng có cửa mở ra phía ngoài; Không tiến hành sửa chữa 

chai, nạp LPG tại cửa hàng. 

2.2.5. Chấp hành các quy định về an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô 

tô (được quy định tại Điều 54 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu 

mỏ hóa lỏng bằng thép) 

a) Chi nhánh Công ty Dầu khí: không sử dụng ô tô vận chuyển LPG 

chai mà xe ô tô do khách hàng tự vận chuyển chở LPG chai. 

b) Công ty Đào Mỹ Linh, Công ty Phúc Kim Thư: đã thực hiện theo 

quy định về các nội dung như: Ô tô vận chuyển LPG chai được cấp giấy phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định hiện hành; Chai xếp theo chiều 

thẳng đứng, van chai ở phía trên. Đối với chai có dung tích trên 99 lít được 

xếp một lớp. Chai có dung tích dưới 99 lít được xếp từ 2 lớp trở lên, không 
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cao hơn thành xe và giữa hai lớp có lớp ván lót; Không đỗ ô tô nơi gần nguồn 

gây cháy, nơi có nhiều người và phương tiện qua lại. 

c) Đối với Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường 

Vi thì việc vận chuyển LPG chai không bằng ô tô. 

2.2.6. Chấp hành các quy định về an toàn trong vận chuyển, giao nhận 

LPG chai tới khách hàng sử dụng (được quy định tại Điều 55 Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP) 

Các đơn vị (Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế 

và Cửa hàng LPG Tường Vi) đã thực hiện theo quy định về các nội dung như: 

Xe gắn máy (hai bánh) vận chuyển LPG chai có giá đỡ chắc chắn, chai luôn ở 

vị trí thẳng đứng, van chai hướng lên trên; Khi cung cấp LPG chai cho khách 

hàng sử dụng, nhân viên các cửa hàng LPG cung cấp cho khách hàng 01 bản 

phiếu giao hàng và có 01 bản lưu tại cửa hàng; Khi giao nhận LPG chai, các 

nhân viên các cửa hàng LPG kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống 

mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá 

trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử 

dụng. 

2.2.7. Chấp hành các quy định về an toàn đối với kho chứa LPG chai 

(được quy định tại Điều 57 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

18/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu 

mỏ hóa lỏng bằng thép) 

a) Chi nhánh Công ty Dầu khí: đã thực hiện theo quy định về các nội 

dung như: Kho chứa LPG chai có thiết bị kiểm tra, cảnh báo rò rỉ LPG; LPG 

chai ở trong kho được đặt tại vị trí đảm bảo thông thoáng. 

b) Các đơn vị (Công ty Đào Mỹ Linh, Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh 

doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi): đã thực hiện theo quy 

định về các nội dung như: Kho chứa LPG chai có thiết bị kiểm tra, cảnh báo 

rò rỉ LPG; LPG chai ở trong kho được đặt tại vị trí đảm bảo thông thoáng, 

không bảo quản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, 

trong tầng ngầm; Kho chứa chai LPG cách kho chứa LPG chai ít nhất 03 m; 

Kho chứa LPG chai trong nhà đáp ứng yêu cầu về khối lượng tồn chứa, nơi 

tồn chứa theo quy định. 

3. Kết luận 

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý, chưa phát hiện các sơ hở 

trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về kinh doanh khí LPG tại Chi 

nhánh Công ty Dầu khí, Công ty Đào Mỹ Linh, Công ty Phúc Kim Thư, Hộ 
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kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi. Căn cứ kết quả 

kiểm tra, xác minh, Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau: 

3.1. Các mặt ưu điểm, mặt làm được, đảm bảo theo quy định: 

- Các đơn vị hoạt động đã đáp ứng quy định về các điều kiện đối với 

trạm nạp LPG vào chai, thương nhân kinh doanh mua bán khí và cửa hàng 

bán lẻ LPG chai, cụ thể đã có: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG 

vào chai còn hiệu lực (Chi nhánh Công ty Dầu khí); Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG còn hiệu lực (Công ty Đào Mỹ 

Linh); Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai còn hiệu lực 

(Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG 

Tường Vi). 

- Các đơn vị đã thực hiện khá tốt các quy định về: việc chấp hành nghĩa 

vụ của thương nhân kinh doanh mua bán khí (Chi nhánh Công ty Dầu khí; 

Công ty Đào Mỹ Linh); việc chấp hành nghĩa vụ của thương nhân có trạm nạp 

LPG vào chai (Chi nhánh Công ty Dầu khí); việc chấp hành nghĩa vụ của cửa 

hàng bán lẻ LPG chai (Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần 

Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi); việc chấp hành các quy định chung về an 

toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (Chi nhánh Công ty Dầu khí; Công ty Đào 

Mỹ Linh; Công ty Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa 

hàng LPG Tường Vi); việc chấp hành các quy định về an toàn đối với bồn 

chứa khí (Chi nhánh Công ty Dầu khí); việc chấp hành các quy định về an 

toàn đối với trạm nạp LPG vào chai (Chi nhánh Công ty Dầu khí); việc chấp 

hành các quy định về an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai (Công ty Phúc 

Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi); 

việc chấp hành các quy định về an toàn vận chuyển LPG chai bằng ô tô (Công 

ty Đào Mỹ Linh; Công ty Phúc Kim Thư); việc chấp hành các quy định về an 

toàn trong vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng (Công ty 

Phúc Kim Thư, Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường 

Vi) và việc chấp hành các quy định về an toàn đối với kho chứa LPG chai 

(Chi nhánh Công ty Dầu khí; Công ty Đào Mỹ Linh; Công ty Phúc Kim Thư, 

Hộ kinh doanh Bếp Gas Trần Thế và Cửa hàng LPG Tường Vi) theo Nghị 

định số 87/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

3.2. Mặt hạn chế, thiếu sót, sai phạm: 

Không. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 

Không. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

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

về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các đơn vị được thanh tra; 

- Đoàn thanh tra 167; 

- Lưu: VT, HS-ĐTTr167 (Chấn). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Hòa 
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