
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:        /QĐ-UBND 
 

An Giang, ngày      tháng    năm 2016 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai    n địa bàn  ỉnh An Giang 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về kinh doanh khí;  

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP 

của Chính phủ;   

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số      /TTr-SCT 

ngày    tháng     năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân cấp  hực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán  PG chai    n địa bàn  ỉnh 

An Giang 

 1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

cho cửa hàng bán LPG chai của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đủ 

điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai theo quy định của pháp luật tr n 

địa bàn huyện, thị xã, thành phố. 

 2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia 

hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai theo các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ CP ngày 

22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 03/2016/TT 

BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số 

điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có li n 

quan. 

3. Sở Công Thương có quyền kiểm tra, đề nghị thu hồi hoặc thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán 

LPG chai trong các trường hợp qua kiểm tra phát hiện:  

DỰ THẢO 
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a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp phép; 

b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các Điều kiện quy 

định của Giấy chứng nhận; 

c) Cho thu , mượn Giấy chứng nhận; tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng 

nhận; 

d) Chấm dứt hoạt động kinh doanh; 

đ) Giấy chứng nhận được cấp không đúng thẩm quyền. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này: 

1. Phụ lục 1: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

2. Phụ lục 2: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

3. Phụ lục 3: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

4. Phụ lục 4: Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

5. Phụ lục 5: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

Điều 3. T ách nhiệm    C ng Th  ng 

1. Chủ tr , phối hợp với Sở, ngành li n quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố công bố, triển khai, hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

Quyết định này. 

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ chuy n môn cấp huyện về tr nh 

tự, thủ tục thẩm định hồ sơ, công tác quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định. 

3. Chủ tr , phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, 

cập nhật bổ sung thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định phân cấp này 

vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chung áp dụng tại cấp huyện. 

4. Hướng dẫn chế độ báo cáo hệ thống đại lý, cửa hàng bán LPG chai, t nh 

h nh kinh doanh, quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai cho các thương nhân kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng và cán bộ chuy n môn cấp huyện thực hiện công tác quản lý cấp 

Giấy chứng nhận. 

5. Chủ tr , phối hợp với Sở, ngành li n quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố kiểm tra, giám sát thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng tuân thủ các điều kiện theo quy định. Kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận 

đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho thương nhân kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng theo đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ CP ngày 

22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; Thông tư số 03/2016/TT BCT 
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ngày 10/05/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có li n quan. 

b) Công bố công khai tr n trang thông tin điện tử của Sở Công Thương 

Danh sách thương nhân đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng tr n địa bàn tỉnh An Giang. 

c) Tổng hợp, báo cáo định k  hàng năm t nh h nh thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. T ách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện,  hị xã,  hành phố 

1. Tổ chức cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo các 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ CP ngày 22/03/2016 của Chính phủ về 

kinh doanh khí; Thông tư số 03/2016/TT BCT ngày 10/05/2016 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP và các 

quy định pháp luật khác có li n quan. Thu phí, lệ phí theo quy định của pháp 

luật hiện hành về phí, lệ phí. 

2. Tổ chức, tuy n truyền, thông báo đến các thương nhân kinh doanh LPG 

tr n địa bàn tr n địa bàn biết, thực hiện theo Quy định này. 

3. Ni m yết, công khai tr nh tự, thủ tục hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia 

hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. 

4. Chủ tr , phối hợp với Sở, ngành li n quan kiểm tra, giám sát thương 

nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tr n địa bàn tuân thủ các điều kiện theo 

quy định. 

3. Giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị xã, thành 

phố chủ tr , phối hợp với các Phòng, ban chuy n môn li n quan cấp huyện: 

a) Tổ chức thẩm tra, thẩm định điều kiện thực tế hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán 

LPG chai theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

theo Quyết định phân cấp này. 

b) Hướng dẫn thương nhân kinh doanh LPG trong việc thực hiện các thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG. 

c) Tham gia đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoạt động tr n 

địa bàn khi có y u cầu; phối hợp với Sở, ngành li n quan kiểm tra, giám sát 

thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tr n địa bàn tuân thủ các điều kiện 

theo quy định. 

d) Tổ chức, thực hiện lưu giữ hồ sơ cửa hàng bán LPG chai theo quy định; 

đ) Báo cáo t nh h nh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai, t nh h nh phát triển cửa hàng LPG chai 

theo Quy hoạch về Sở Công Thương hàng năm hoặc trường hợp đột xuất khi có 

y u cầu. 
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e) Thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 15 tháng 12 hàng năm về Sở Công 

Thương về t nh h nh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng cho cửa hàng bán LPG chai tr n địa bàn. 

Điều 5. Hiệu lực  hi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 

2. Quy định chuyển tiếp 

Đối với những Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đã được Sở Công Thương cấp cho các cơ sở, 

doanh nghiệp trước đây đang còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng cho đến hết thời 

hạn ghi trong Giấy chứng nhận. Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu 

hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng 

bán LPG chai được cấp theo Quyết định này. 

3. Trong quá tr nh tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Sở, 

ngành, UBND các cấp phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Công Thương để tổng 

hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 
đơn vị và cá nhân có li n quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Website Chính phủ; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp; 

- TT. TU, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT. UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; 

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CB - TH; 

- Lưu: VT, KTN.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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Phụ lục 01 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /2016/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA  ỎNG  

CHO CỬA HÀNG BÁN  PG CHAI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …… 
(1)

 …….
 

 

Tên thương nhân:.................................................................................................... 

Địa chính:................................................................................................................  

Điện thoại:..................................Fax:.................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….. 

do …………..……….…………………….. cấp ngày…... tháng…... năm ………..... 

Mã số thuế:............................................................................................................. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu 

mối: 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:….…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân …… 
(1)

 ……. xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số19/2016/NĐ- 

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcp háp luật./. 

 
N i nhận: 

- Như tr n; 

- Lưu: …………. 

………...,ngày …... tháng…... năm 20…... 
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 
Chú thích: 

(1): Tên huyện, thị xã, thành phố. 
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Phụ lục 02 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2016/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  ẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA  ỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN  PG CHAI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ………
 

 

Tên thương nhân:.................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................ 

Điện thoại:..................................Fax:.................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ……………. 

do ………...…………….……………………  cấp ngày…... tháng…... năm ………..... 

Mã số thuế:............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng 

bán LPG chai số ……………… do ………………………………….. cấp ngày 

…………….. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ……… xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số19/2016/NĐ- 

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
N i nhận: 

- Như tr n; 

- Lưu: …………. 

………...,ngày …... tháng…... năm 20…... 
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Tên huyện, thị xã, thành phố 
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Phụ lục 03 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2016/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐIỀU CHỈNH 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA  ỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN  PG CHAI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ………
 

 

Tên thương nhân:.................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................ 

Điện thoại:..................................Fax:.................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….. 

do ………...…………….…………………… cấp ngày…... tháng…... năm ………..... 

Mã số thuế:............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng 

bán LPG chai số ……………… do ………………………………….. cấp ngày 

…………….. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ……… xem xét, cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy 

định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh 

doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số19/2016/NĐ- 

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
N i nhận: 

- Như tr n; 

- Lưu: …………. 

………...,ngày …... tháng…... năm 20…... 
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Tên huyện, thị xã, thành phố. 
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Phụ lục 04 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2016/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA  ỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN  PG CHAI 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ………
 

 

Tên thương nhân:.................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................ 

Điện thoại:..................................Fax:.................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………….. 

do ………...…………….…………………… cấp ngày…... tháng…... năm ………..... 

Mã số thuế:............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng 

bán LPG chai số ……………… do ………………………………….. cấp ngày 

…………….. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……… 
(1)

 ……… xem xét, gia hạn Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số19/2016/NĐ- 

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 
N i nhận: 

- Như tr n; 

- Lưu: …………. 

………...,ngày …... tháng…... năm 20…... 
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

Chú thích: 

(1): Tên huyện, thị xã, thành phố. 
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Phụ lục 05 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /2016/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

…… 
(1)

 ……   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         / GCNĐĐK-UBND  …… 
(1)

 …… , ngày …… tháng …… năm 20…… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …… 
(1)

 …… 

 

 Căn cứ …… 
(2)

 ……. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ủy ban nhân dân …….. 
(1)

 ………….  

 Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ 

về kinh doanh khí; Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP; 

 Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của …… 
(3)

 …….. 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

..
(1)

... 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai 

 Tên thương nhân:  ..............................  
(3)

 ………………………………………
 
 

 Địa chỉ: ..................................................................................................................  

Điện thoại: ................................ Fax: .................................................................  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã /hộ kinh doanh số: 

………….. do ………………………………………. cấp ngày .... tháng .... năm …..... 

Mã số thuế: .……………..………………………………………………….. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………

… 
Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:…………………………………………………………………………………… 

Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

Điều 2 ………… 
(3)

 …………....
 
phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị 

định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm .......; 
(4)

 thay thế 

cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 
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hàng bán LPG chai số...../GCNĐĐK-UBND ngày ... tháng ... năm ... của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân …….. 
(1)

 ….../.  

 
Nơi nhận: 
- ……. 

(3)
 ……… ; 

- Bộ Công Thương; 

- Sở Công Thương; 

- P.Cảnh sát PCCC & CNCH; 

- Chi cục ti u chuẩn đo lường chất lượng; 

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, KT/KT-HT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 
* Chú thích: 
(1): Tên huyện, thị xã, thành phố; 

(2): Số văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND cấp huyện; 

(3): Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 

(4): Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 


