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V/v tăng cƣờng công tác quản 

lý an toàn trong hoạt động 

kinh doanh khí. 

Vĩnh Lộc, ngày       tháng       năm 2020 

      

  Kính gửi:  

        - UBND các xã, thị trấn; 

        - Các thƣơng nhân kinh doanh mua bán khí trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện công văn số 2246/SCT-QLTM ngày 03/9/2020 của Sở Công 

Thƣơng về việc tăng cƣờng công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh doanh 

khí. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các thƣơng nhân 

kinh doanh mua, bán khí trên địa bàn huyện và các đơn vị có liên quan phối hợp 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1.UBND các xã, thị trấn 

1.1. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn, phổ biến về an toàn 

trong sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cộng đồng, trong đó tập trung tuyên 

truyền một số nội dung chính nhƣ sau: 

- Quy định an toàn trong sử dụng gas: Yêu cầu an toàn trong sử dụng bếp 

gas, dây mềm, van điều áp, chai LPG, chai LPG mini. 

- Biện pháp kiểm tra chai chứa LPG, chai LPG mini để đảm bảo an toàn 

khi sử dụng. 

- Cách thức xử lý khi phát hiện rò rỉ gas đối với các hộ gia đình. 

1.2. Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc các cửa hàng bán lẻ LPG chai nghiêm 

túc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điều 32 Nghị định 

87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, trong đó chú 

trọng hƣớng dẫn cụ thể một số nội dung sau: 

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

không đủ điều kiện lƣu thông trên thị trƣờng, không phù hợp với hợp đồng. 

- Chỉ đƣợc bán LPG chai của thƣơng 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. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy 

định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ và pháp luật 

có liên quan. 
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- Các chai LPG khi bán cho khách hàng phải còn nguyên niêm phong, 

tuyệt đối kín, bảo đảm chất lƣợng, khối lƣợng 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. 

- Chỉ đƣợc 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 

phải là loại ngăn ngừa hoặc có bảo vệ đƣợc khỏi sự xâm hại của loài gặm nhấm. 

- Phải cung cấp tài liệu hƣớng dẫn và hƣớng dẫn trực tiếp các thông tin 

cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp để phòng, các bƣớc 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. Thông báo cho khách hàng 

sử dụng biết các thông tin sau: 

+ Các thông tin chi tiết về chai LPG mà khách hàng sử dụng đƣợc cung 

cấp: Nguồn gốc xuất xứ, niêm phong đúng quy cách, nhãn hiệu hàng hóa, khối 

lƣợng LPG và thời hạn kiểm định chai LPG; 

+ Khi phát hiện chai LPG không đảm bảo an toàn, có nguy cơ gây cháy 

nổ (mùi LPG phát tán ra ngoài do van, phụ kiện không đảm bảo độ kín) phải 

ngừng sử dụng, báo ngay cho cửa hàng LPG đến khắc phục kịp thời; 

+ Trƣờng hợp khách hàng chuyển sang dùng chai LPG của thƣơng nhân 

khác hoặc khi không có nhu cầu sử dụng chai LPG, khách hàng sử dụng phải 

thông báo cho cửa hàng bán LPG để cửa hàng LPG thu hồi chai LPG. 

1.3. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cƣờng công tác 

kiểm tra, giám sát việc duy trì đáp ứng các quy định của pháp luật đối với cửa 

hàng bán lẻ chai LPG trên địa bàn theo thẩm quyền đƣợc quy định tại Điểm b, 

Khoản 3, Điều 59, Nghị định 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về 

kinh doanh khí. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm 

hành chính; thu hồi hoặc tƣớc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với 

các cửa hàng bán lẻ LPG chai không duy trì đúng, đủ các điều kiện kinh doanh, 

điều kiện an toàn, phòng chống cháy nổ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn... theo quy 

định. 

1.4. Rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

LPG trên địa bàn quản lý theo mẫu đính kèm gửi về UBND huyện (qua Phòng 

Kinh tế- Hạ tầng) chậm nhất ngày 11/9/2020 (có mẫu danh sách báo cáo gửi 

kèm theo) 

2. Hiệp hội doanh nghiệp huyện 
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 Phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền, vận động các đơn vị, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật 

trong kinh doanh LPG. 

- Nắm bắt các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

LPG gửi các đơn vị liên quan để giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý an 

toàn trong hoạt động kinh doanh LPG. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vƣớng mắc, đề nghị các đơn vị 

thông báo kịp thời về UBND huyện (qua phòng Kinh tế- Hạ tầng), để xử lý hoặc 

tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên 

quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Nhƣ kính gửi; 

- Chủ tịch, UBND huyện (để b/c); 

- Trung tâm văn hóa- TT, TT, DL (để tuyên truyền); 

- Đội quản lý thị trƣờng số 8; 

- Công an huyện; 

- Lƣu: VT, KTHT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Vũ Đình Việt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

DANH SÁCH CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN XẪ/ THỊ TRẤN….. 
(Kèm theo Văn số ……..ngày    tháng    năm 20202 của UBND huyện Vĩnh Lộc) 

 

 

STT TÊN CỬA HÀNG HỌ TÊN CHỦ 

CỬA HÀNG 

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI THƢƠNG NHÂN 

CUNG CẤP LPG CHAI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

(Giấy phép số…ngày….; thời 

hạn giấy phép) 

GHI CHÚ 
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