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        Ý Yên, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn; 
 

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính Phủ về 

kinh doanh khí;  

Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí;  

Căn cứ Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công 

Thương quy định về chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với 

hoạt động kinh doanh khí;  

Căn cứ Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về 

việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng 

dầu và khí. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có rất nhiều cơ sở kinh doanh khí LPG chai 

thuộc danh mục kinh doanh hàng hóa có điều kiện. Các cơ sở kinh doanh khí phải 

tuân thủ các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018, thông tư 

số 53/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018. Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật 

về kinh doanh khí, đồng thời hỗ trợ các cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện trong 

quá trình kinh doanh khí. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn đề nghị các cửa hàng, cơ sở 

kinh doanh khí trên địa bàn nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai và  đăng ký tham gia lớp huấn luyện kỹ thuật an 

toàn khí cho các đối tượng quy định tại Thông tư số 53/2018/TT-BCT bao gồm 

chủ cửa hàng, các cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các cửa hàng, cơ sở 

kinh doanh khí. 

Thông tin đăng ký bao gồm: 

1. Tên cơ sở; 

2. Họ và tên – Chức vụ cá nhân tham gia tập huấn; 

3. Địa chỉ; 

4.  Số điện thoại liên hệ. 

* Hồ sơ xin cấp GCN đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai nộp tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện vào các ngày làm việc trong tuần. 



 

Cửa hàng không có GCN theo quy định sẽ bị phạt theo Điều 39 – Nghị định 

số 99/2020/NĐ-CP, cụ thể:  

“Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán lẻ 

LPG chai nhưng không có hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định, trừ trường hợp cửa hàng trực 

thuộc của thương nhân. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

a) Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi; 

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bị tẩy 

xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; 

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối vớí hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 

điểm c khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 2 Điều này.” 

* Hồ sơ đăng ký tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn khí gửi về UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 10/6/2022. UBND huyện sẽ liên 

hệ với cơ quan chức năng tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn.  

Kinh phí thực hiện: Các đối tượng học viên được hỗ trợ chi phí thuê chuyên 

gia đào tạo, huấn luyện; các chi phí liên quan khác trong quá trình huấn luyện do 

các học viên chịu trách nhiệm chi trả. 

Theo quy định, các đối tượng (bao gồm chủ cửa hàng, các cán bộ, công 

nhân viên, người lao động tại các cửa hàng, cơ sở kinh doanh khí) trong quá trình 

kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn khí, theo quy định tại 



 

Khoản 1 điều 52 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 16/8/2020 sẽ bị phạt tiền, cụ 

thể:  

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm sau: 

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn 

cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định; 

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, 

kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí, không được huấn luyện về kỹ 

thuật an toàn theo quy định; 

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro 

và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định”. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, 

tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh khí LPG chai (khí ga) thực hiện tốt các 

quy định về kinh doanh khí./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Đức Du 
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