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S&9 5 6 4 /BCT-TTTN
Ha N5i, ngày 4 tháng 12 nám 2019 

V/v hlxóTlg dn thçrc hin quán 1 trong 
hott dng kinh doanh kliI quy dlnh 
ti Nghj djnh so 87/201 8/ND-C P 

KInh giri: Sa Cong Thu'Gng Thânh ph Ho ChI Minh 

Trâ Ri Cong van s 7223/SCT-KTATMT ngây 12 tháng 11 näm 2019 
cCia S& Cong Thuo'ng Thânh phô Ho ChI Minh dé nghj huâng ,dân t1c hin 
quân 1 trong hot dng kinh doanh khI quy djnh tai Nghj djnh so 87/201 8/ND-
CP ngày 15 tháng 6 nãm 2019 cüa ChInh phci ye kinh doanh khI, B Cong 
Thuo'ng có kién nhu sau: 

1. Di vói trtrông hçrp thuê bôn chfra LPG ella thwrng nhân kinh 
doanh mua ban LPG và vic thuê chai LPG 

Ngây 31 tháng 10 nàrn 2019, B Cong Thuang dã trInh çhInh phü Dir 
thâo 05 Nghj djnh sira dOi, bô sung các Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu 
kinh doanh thuc 1mb virc quân 1 nba nu'Oc cüa B Cong Thuo'ng. Theo dO, ni 
dung Diêu 8 và Diêu 38 Nghj djnh 87/201 8/ND-CP du9'c dê xuât sra dôi, bô 
sung, cit the nhu sau: 

"2. Stra dói diem b và ho sung diem d khoán 1 Diéu 8 nhu' sau: 

"b) Co bn ch&a khI hoic hQp dcng thuê bn chi'a khI dáp &ng các quy 
dinh ye an toàn; 

d) Co chai LPG hoic hcrp dng thuê chai LPG dáp &ng th dku kin iu'u 
thOng trên thj trzthng dOi vO'i thu'o'ng nhân kinh doanh mua ban LPG kinh doanh 
LPG chaL" 

3. Khoán 2 Diéu 8 duv'c tha di nhu' sau: 

"2. DO'i v&i thu'ong nhán k/nh doanh mua ban khi qua du'àng Ong ngoài 
dáp th'ig các diéu kin quy dinh tçii diem a, b, c khothn 1 Diêu nay cOn phái cO 
trçim cap khI dáp th'zg day di cOc dieu kin ye an toàn theo quy djnh cza pháp 
luát. ". 

4. Khoán 5, khoán 7 Diu 38 dccic tha dói nhtc sau: 

"5. DO'i vó'i thiio'ng nhán kinh doanh rnua ban LPG kinh doanh LPG chai 
ngoài các giáy t& quy dinh tçti khoOn 2, 4 Diéu nàyphái ho sung các giáy tO' sau: 

a) Ban sao Giy chthig nhn kim dnh chai LPG cOn hiu lztc; 

b) Ban sao Giy chth'ig nhn hcip quy dói yài chai LPG,' 

c) Ban sao Giá'y ch&ng nhn ké't qua kim djnh kjY thut an toàn lao dng 
hOn ch&a dOi yO'i Thu'crng nhán cO bOn cht'ca LPG hoic hQp dOng thuê hOn chá'a 
LPG." 



Ncri nhin: 
-Nhu'trên; 
- Thcr tru'ó'ng Do Thang Hái (dê b/c); 
- Lu'u: VT, TTTN. 
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2. Ye tãi lieu chfrng minh dôi vói thtro'ng nhân kinh doanh mua ban CNG 
Khoân 4 Diu 8 Nghj djnh 87/20 1 8/ND-CP quy djnh v diu kin di 

vii thucing nhân kinh doanh mua ban khI: "4. Dói vái thu'oi'ig nhán kinh doanh 
mua ban CNG ngoài dáp iing diéu kiçn quy djnh tcii diem a, c khoán 1 Diéu nay 
vâ phái Co xe bón CNG, trcim nén CNG, trQm cap CNG hoc trczm nçip CNG vào 
phu'cing tin vçn tái dáp t'mg dz các diéu kiçn ye an toàn, phOng cháy và chi?a 
cháy theo quy djnh czapháp luQt. 

V thành phn h so' quy djnh cci th ti Diu 38 Nghj djnh s 
87/2018/ND-CP. Trong thành phân ho so dê ngh cap Giây chi.rng nhn dü diêu 
kin, thu'ang nhân phâi cung cap day dü: Bàn sao Giây chirng nhn däng k' 
doanh nghip/h9'p tác xãJh kinh doanh; Tài 1iu chü'ng minh dáp t'rng diêu kin 
ye phông cháy và ch&a cháy; Tài 1iu chirng minh xe bôn CNG dã dixgc kiêm 
dnh con hiu 1irc, trirn cap CNG hoc tram np CNG vào phuo'ng tin 4n tâi 
dáp irng các quy dnh ye an toàn, phông cháy và cha cháy; Tài 1iu chüng minh 
tram nén CNG dáp irng các quy djnh ye an toàn, phOng cháy và chU'a cháy. 

3. V htrOng dan trInh tti', thu tiic chap thun tài lieu quãn 1 an toàn 
Trmnh tr, thc tiic chap thun tài 1iu quàn 1 an toàn can cir theo Khoàn 6 

Diêu 4 Quyêt djnh so 04/201 5/QD-TTg ngày 20 tháng 01 närn 2015 cia Thu 
tuóiig ChInE phü quy djnh ye quân 1 an toân trong hoat dng dâu klii: 

"6. Cha thuqn các tài lieu y quán lj an toàn 

a) Yêu cáu ve h so', 

b) H5i dcng thm djnh; 

c) TrInh tu' thdm dinh; 

d) Th&i gian thám djnh." 

Ngoài ra, thuo'ng nhân có co sà kinh doanh khI dáp 1rng dü diu kin 
duçc cp Giy chüng nhn dü diêu kin khi np Ho so' dé nghj cap ti co quan 
có thm quyn theo quy djnh tai Nghj djnh so 87/201 8TND-CP. Tuy nhiên, trong 
qua trInh hoat dng, thu'ong nhàn có co' sâ kinh doanh khI phãi tuan thu các quy 
dnh v quyn và nghTa vi, quy djnh quàn 1 an toàn tai Nghj djnh so 
87/201 8/ND-CP (bao gôm xay dçmg chuong trInh quân 1 an toàn, báo cáo dánh 
giá rüi ro yà kê hoach irng ciru khân cap) và các van bàn quy phm pháp 1ut 
khác có lien quan. 

B Cong Thu'ong gui Sâ Cong Thu'o'ng Thành ph H ChI Minh d bit, 

thuc hiên./. 

ngAnhTuãn 
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