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Phần 1: Thực trạng mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2011 - 2015 

I.  Sự cần thiết xây dựng Quy hoạch 

 Mạng lưới xăng dầu là cơ sở hạ tầng quan trọng không thể thiếu của mỗi 

địa phương cũng như của một quốc gia nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nhiên 

liệu cho quốc phòng và an sinh xã hội. 

  Sau một thời gian quản lý và thực hiện Quyết định số 139/1999/QĐ-UB 

ngày 31/12/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy hoạch tổng hệ thống 

mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2010; 

đến nay mạng lưới kinh doanh xăng dầu ngày càng phát triển với sự tham gia 

của các thành phần kinh tế, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu 

dùng của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến nay 

Quy hoạch đã bộc lộ một số tồn tại chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong 

tình hình mới, như: 

  - Việc thực hiện lộ trình cam kết khi tham gia Tổ chức Thương mại thế 

giới (WTO), Việt Nam mở cửa thị trường kinh doanh, đòi hỏi phải phát triển và 

củng cố hạ tầng thương mại cho phù hợp, phát huy lợi thế và khả năng cạnh 

tranh cho doanh nghiệp. 

  - Cùng với việc đổi mới và phát triển của đất nước, nền kinh tế của thành 

phố phát triển với tốc độ nhanh, hình thành nhiều khu công nghiệp, cụm công 
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nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới, cần phải có quy hoạch các cửa hàng xăng 

dầu nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu tại các khu vực này.  

 - Hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy ngày càng phát triển, 

nhiều tuyến đường trong thành phố được đầu tư cải tạo, nâng cấp và hình thành 

các tuyến đường giao thông mới; thu nhập và đời sống dân cư ngày càng cao, 

nhu cầu đi lại và trao đổi hàng hoá phát triển, số phương tiện giao thông có sử 

dụng xăng dầu tăng nhanh. 

 - Một số quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực được ban hành, sửa đổi bổ 

sung và có nhiều thay đổi, đòi hỏi phải điều chỉnh quy hoạch cho đảm bảo tính 

đồng bộ, thống nhất. 

  - Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung 

và đặc biệt là quản lý Quy hoạch còn nhiều bất cập, các cơ quan Sở ban ngành 

chuyên môn bị động, giải quyết cấp phép chạy theo sau sự việc. 

  Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu Quy hoạch hoàn thiện mạng lưới 

xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030 không chỉ trên phương diện số lượng, địa điểm xây dựng các cửa hàng 

xăng dầu mà còn cả trên phương diện đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, về 

môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông... Do vậy, việc 

quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 

cần thiết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và 

cả nước nói chung. 

 II.  Cơ sở pháp lý  

1. Các văn bản của Chính Phủ 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh 

doanh xăng dầu. 

- Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 

dầu mỏ hóa lỏng; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 

11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

- Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn 

công trình dầu khí trên đất liền; 

- Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; 
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- Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 08/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020. 

- Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm 

xăng dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. 

2. Văn bản của các Bộ, ngành có liên quan 

- Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu; 

- Thông tư 39/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương quy 

định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự 

án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hoá lỏng, kho khí 

thiên nhiên hóa lỏng; 

- Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 của Bộ Công Thương 

Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu; 

- Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương qui 

định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt qui hoạch phát triển 

ngành Thương mại; 

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và 

sản phẩm chủ yếu; 

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm 

chủ yếu; 

- Quyết định số 6183/QĐ-BCT ngày 8/7/2014 của Bộ Công Thương về 

Phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường cao tốc 

Bắc-Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 31/4/2012 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu tuyến Quốc lộ 1A đến 

năm 2020, có xét đến năm 2025; 

- Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17/5/2011 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối 

xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 3708/QĐ-BCT ngày 22/7/2009 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí 

Minh giai đoạn II đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; 
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- Quyết định số 0794/QĐ-BCT ngày 05/02/2012 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc 

tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; 

- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; 

- TCVN  2622-1995: Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - 

Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 5684-2003: An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm mỏ 

- yêu cầu chung. 

- TCVN 5334-2006: Thiết bị điện kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - 

Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng; 

- TCVN 5307-2009: Kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu 

thiết kế; 

- TCVN 3890-2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và 

công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;  

- TCVN  4530:2011: Cửa hàng xăng dầu - Yêu cầu thiết kế. 

3. Các văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng 

- Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về ban hành Quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.  

- Căn cứ Quyết định số 139/1999/QĐ-UB ngày 13/12/1999 của UBND 

thành phố Đà Nẵng V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu 

thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 

- Công văn số 567/VP-QLĐTư ngày 22/03/2013 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đà Nẵng V/v quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu. 

 III. Thực trạng mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng 

Về số lượng đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: 62 đơn vị, với 

tổng số: 99 cửa hàng cố định và 24 tàu dầu, trong đó có: 

- 04 Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu: Công ty Xăng dầu khu 

vực 5-TNHH MTV, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí PV OIL 

Miền Trung tại Đà Nẵng, Công ty xăng dầu Quân đội Khu vực 2 và Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Hòa Khánh; 

- 02 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu: Chi nhánh Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Vận Tải Ngọc Khánh, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải 

Petrolimex Đà Nẵng; 

1. Hệ thống mạng lưới cửa hàng xăng dầu và tàu dầu 
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1.1 Mạng lưới cửa hàng xăng dầu (Bảng 01) 

 - Theo địa bàn: Bình quân mỗi quận, huyện có 14 cửa hàng xăng dầu, 

trong đó cao nhất là huyện Hòa Vang với 24 cửa hàng và quận Liên Chiểu với 18 

cửa hàng; có 2 quận là Thanh Khê do diện tích nhỏ và Ngũ Hành Sơn có mật độ 

dân cư ít, chỉ có 7-8 cửa hàng. Với tổng số 99 cửa hàng xăng dầu (không tính tàu 

kinh doanh dầu Diesel trên sông) trên 56 xã, phường, bình quân số cửa hàng 

xăng dầu trên xã, phường là 1,78 cửa hàng/ xã, phường.   

- Tính theo diện tích tự nhiên: Bình quân cứ gần 13,39 km2 có một cửa 

hàng xăng dầu. Trong đó, quận Liên Chiểu có mật độ cửa hàng trên xã, phường 

là cao nhất với 3,6 CH/phường, tiếp đến là quận Ngũ Hành Sơn 1,75 CH/ 

phường, huyện Hòa Vang 2CH/xã và thấp nhất là quận Thanh Khê có mật độ 

cửa hàng xăng dầu 0,8 CH/phường, quận Hải Châu 1 CH/phường. 

- Tính theo dân số: Trung bình một cửa hàng xăng dầu phục vụ 10.144 

người. Trong đó, mức chênh lệch về số dân trên cửa hàng xăng dầu cao nhất và 

thấp nhất là khoảng gần 4 lần (quận Thanh Khê: 20.482 người; huyện Hòa Vang 

là 5.428 người); (Bảng 02). 

1.2. Phân nhóm các cửa hàng xăng dầu 

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công 

Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng 

xăng dầu. Các cửa hàng được đánh giá phân các nhóm như sau:  

Nhóm I:  Gồm các cửa hàng an toàn và ổn định  

  Nhóm II: Gồm các cửa hàng có cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần phải đầu tư, 

nâng cấp và khắc phục để đảm bảo phục vụ an toàn. Nhóm cửa hàng này sẽ 

thông báo thời gian và yêu cầu lộ trình thực hiện.  

Nhóm III: Gồm các cửa hàng thuộc diện giải tỏa do quy hoạch chỉnh 

trang đô thị; quy mô và diện tích quá nhỏ. (Bảng 03)  

 1.3 Tàu dầu 

Hoạt động trên sông biển Đà Nẵng hiện nay có 25 tàu chuyên kinh doanh 

cung cấp dầu Diezen trong đó: có 11 tàu gỗ và 14 tàu thép; tàu có thời gian sử 

dụng trên 10 năm là: 11 chiếc và dưới 10 năm là: 14 chiếc. 

Căn cứ thời hạn sử dụng và các trang thiết bị trên tàu như: sức chứa dầu, 

số cột bơm, trang bị các dụng cụ phòng chống cháy nổ trên tàu, trên cơ sở tàu 

cấu tạo bằng gỗ hay tàu sắt, được đánh giá và phân thành 02 loại tàu như sau.  

Loại I: Tàu có thời hạn sử dụng dưới 10 năm, sức chứa từ 20m3 trở lên, 

các trang thiết bị trên tàu được đầu tư nâng cấp định kỳ thường xuyên hàng năm, 

các phương tiện phòng cháy được trang bị đầy đủ đảm bảo hoạt động an toàn. 

Loại II: Hầu hết là các tàu vỏ gỗ đã hoạt động trên 10 năm, sức chứa dưới 

20m3. Hiện nay các cố gắng duy trì bảo dưỡng và hoạt động cung cấp dầu trên 
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sông biển Đà Nẵng; nhìn chung các tàu vỏ gỗ không đảm bảo an toàn bằng các 

tàu vỏ sắt. 

2. Hệ thống kho và vận chuyển xăng dầu 

2.1. Hệ thống kho xăng dầu:  

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 5 Đơn vị doanh nghiệp có hệ 

thống kho chứa và dự trữ xăng dầu với tổng dung tích chứa là: 144.530m3 gồm 

kho của các đơn vị: Công ty xăng dầu Khu vực 5, CN Công ty CP Xăng dầu Dầu 

khí PV Oil Miền trung, Công ty CP Petec- Chi nhánh PETEC Đà Nẵng, Công ty 

Xăng dầu Quân đội Khu vực 2, Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Miền Trung và 

Công ty TNHH Thanh Huyền. (Bảng 04) 

2.2 Phương tiện vận chuyển xăng dầu hiện nay có các hình thức sau: 

- Vận chuyển xăng dầu bằng hệ thống đường ống dẫn  

Xăng dầu được bơm vào hệ thống kho bồn, bể chứa bằng hệ thống các 

trạm bơm chuyền đặt tại cầu cảng và kho; được thiết kế lắp đặt cố định an toàn, 

thuận tiện cho các tàu dầu vào cung cấp hàng cho các kho cố định trên đất liền. 

Hiện nay các kho xăng dầu tại thành phố đều vận chuyển nhập xăng dầu vào kho 

bể bằng hình thức này. 

- Vận chuyển xăng dầu bằng xe ô tô bồn chuyên dụng 

Để cung cấp xăng dầu cho các đại lý cửa hàng bán lẻ thì phương tiện vận 

tải xăng dầu thông dụng hiện nay là xe ôtô bồn chuyên dụng, với phương tiện 

vận tải này có rất nhiều đơn vị Doanh nghiệp, Xí nghiệp vận tải, các Hợp tác xã 

vận tải trên toàn quốc tham gia vận tải xăng dầu tại thành phố; phổ biến hiện nay 

có 02 loại xe ô tô bồn chứa: loại có sức chứa từ 5-7m3/1 chuyến xe và loại xe có 

sức chứa 12-14m3/1 chuyến xe, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp sẽ hợp đồng thuê 

mướn để vận tải.  

Tại thành phố hiện nay, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đà Nẵng là 

đơn vị chủ lực (với số lượng trên 100 đầu xe) thực hiện vận chuyển xăng dầu cho 

các đại lý cửa hàng bán lẻ trong thành phố, bên cạnh có một số cửa hàng, doanh 

nghiệp tự sắm phương tiện vận tải riêng, các cửa hàng còn lại hầu hết đều thuê 

phương tiện vận tải, hoặc hợp đồng vận tải xăng dầu theo chuyến để vận chuyển 

xăng dầu cho đơn vị mình. 

- Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy 

 Phương tiện vận chuyển là các tàu được thiết kế có bồn chứa, cột bơm, có 

sức chứa bình quân từ 15 – 20m3 dầu/ 1 tàu. Các tàu dầu rất cơ động trong việc 

vận chuyển xăng dầu phục vụ ngư trường vùng biển Đà Nẵng, đáp ứng và cung 

cấp kịp thời nhu cầu nhiên liệu cho các tàu đánh bắt ngoài khơi. Các tàu vận 

chuyển dầu tại Đà Nẵng hầu hết đảm nhận vai trò kinh doanh bán lẻ cung cấp 

dầu cho các tàu đánh bắt thủy sản.       
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Như đã trình bày Hoạt động trên sông biển Đà Nẵng hiện nay có 25 tàu 

chuyên kinh doanh cung cấp dầu Diezen trong đó: có 11 tàu gỗ và 14 tàu thép; 

thường kết hợp vận chuyển và bán lẻ dầu phục vụ cho ngư trường. 

3. Đánh giá chung về mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

3.1. Những kết quả đạt được  

Nhìn chung các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố 

đều chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu; 

hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tại các cửa hàng xăng dầu từng bước được đầu 

tư xây dựng mới, khang trang sạch đẹp; các cột bơm được trang bị mới và đảm 

bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.  

- Hệ thống kho và phương tiện vận chuyển xăng dầu đều được đầu tư nâng 

cấp đồng bộ, đảm bảo an toàn về: phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, dự 

trữ và cung ứng kịp thời cho cả hệ thống mạng lưới bán lẻ toàn thành phố và các 

tỉnh bạn, đồng thời tham gia dự trữ an ninh năng lượng quốc gia.   

- Các cửa hàng xăng dầu nằm trên các tuyến đường Nam Hầm Hải Vân, 

Quốc lộ 1A, 14B, 14G đa số đều có diện tích trên 1.000m2, với các dịch vụ hỗ 

trợ kèm theo như: nhà nghỉ, phục vụ nước giải khát, rửa xe thay nhớt, nhà vệ 

sinh được đầu tư đầy đủ khép kín. Tại các cửa hàng đều được trang bị đầy đủ các 

thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy đúng theo qui định. 

- Cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại các cửa hàng xăng dầu, kho xăng 

dầu đều được đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, nghiệp vụ PCCC, an toàn 

lao động, đo lường chất lượng, vệ sinh môi trường theo qui định của pháp luật.  

Nhận thức của các doanh nghiệp về đầu tư nâng cấp và trang bị mới cho 

các cửa hàng xăng dầu, trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi 

trường ngày càng được quan tâm đầu tư đúng theo Tiêu chuẩn TCVN 

4530:2011, đảm bảo an toàn phục vụ nhân dân. 

3.2. Những tồn tại và hạn chế của các cửa hàng xăng dầu 

3.2.1. Cở sở vật chất cửa hàng và trang thiết bị kỹ thuật 

 - Cơ sở vật chất cửa hàng (khu vực kinh doanh, kho chứa, khu dịch vụ, xử 

lý môi trường,…): Theo Tiêu chuẩn TCVN 4530:2011, các cửa hàng xăng dầu 

trên địa bàn thành phố đa phần là cửa hàng cấp 3, chiếm 89,5% (86/96 CH), sức 

chứa nhỏ hơn 100m3, có quy mô đầu tư nhỏ, và đưa vào sử dụng khai thác trên 

10 năm đều có cơ sở hạ tầng cửa hàng cũ và xuống cấp, chưa đáp ứng được các 

yêu cầu qui định về kinh doanh xăng dầu (không có khu dịch vụ hỗ trợ, hệ thống 

mương thu gom dầu tràn, nước thải xuống cấp …) như: CHXD 91B đường Trần 

Cao Vân (thuộc DNTN Hồ Thị Tâm), CHXD 469 Núi Thành (thuộc Công ty 

TNHH Thương mại Núi Thành), CHXD 94 Tôn Đức Thắng (thuộc DNTN Bà 

Tám), ĐLXD số 2 Hòa Khánh 497 Tôn Đức Thắng (thuộc DNTN Nguyễn Hữu 
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Vành); CHXD 104 Tôn Đức Thắng (thuộc DNTN Trung Nghĩa) và các Trạm 

xăng dầu quân đội.  

 - Trang thiết bị cửa hàng xăng dầu (như: cột bơm, bồn chứa, máy phát 

điện, các thiết bị và dụng cụ PCCC); một số cửa hàng trang bị phương tiện, dụng 

cụ chữa cháy tại chỗ còn thiếu, chưa đảm bảo; các bảng nội qui, tiêu lệnh PCCC 

bạc màu không còn tác dụng, không có bảng hướng dẫn quy trình nhập xăng dầu 

hoặc thiếu; không có hồ sơ theo dõi và cập nhật kết quả kiểm tra phương tiện và 

các dụng cụ PCCC vào sổ theo dõi, cụ thể như Trạm xăng dầu 375 - 281 Trường 

Chinh (thuộc Công ty Xăng dầu khu vực 2), trạm xăng dầu số 01 - 259 Trường 

Chinh (Cục Hậu cần Quân khu 5), CHXD số 2 Nguyễn Văn Trỗi (Công ty 

TNHH MTV Sông Thu). 

 - Các chương trình phối hợp với cơ quan chuyên môn như huấn luyện, 

diễn tập PCCC… chỉ có một vài doanh nghiệp quan tâm thực hiện như Công ty 

Xăng dầu Khu vực 5- TNHH MTV , Chi nhánh Công ty TNHH TM& DV Vận 

tải Ngọc Khánh, Công ty TNHH Trung tâm Dịch vụ Total Việt Nam. Các doanh 

nghiệp khác không quan tâm với lý do không có kinh phí tổ chức. 

3.2.2. Vị trí kinh doanh của cửa hàng không ổn định; qui mô diện tích 

kinh doanh quá nhỏ không đảm bảo an toàn PCCC, vệ sinh môi trường  

Các cửa hàng nằm trong khu quy hoạch chỉnh trang thành phố hoặc diện 

tích kinh doanh quá nhỏ không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh 

môi trường, cụ thể như: Trạm xăng dầu số 01 Cục Hậu cần QK5 trong khu vực 

giải tỏa để hình thành khu dân cư mới, CHXD 2A Nguyễn Văn Trỗi (thuộc Công 

ty TNHH Sông Thu), CHXD số 02 Phan Thành Tài (thuộc Công ty CP TMVT 

Petrolimex Đà Nẵng, đã  có văn bản của thành phố về việc di dời), CHXD Tổ 48 

Mân Quang và CHXD 174 Nguyễn Phan Vinh (thuộc Công ty TNHH Hà Nam), 

Đại lý xăng dầu Bà Tám (quy mô nhỏ, cột bơm  quá cũ không đảm bảo..), 

CHXD 91B Trần Cao Vân (thuộc DNTN Hồ Thị Tâm) nằm trong dự án di dời 

ga Đà Nẵng.  

Hợp đồng thuê mướn đất gần hết hạn, cụ thể như CHXD 172 Nguyễn Chí 

Thanh và CHXD 92 Điện Biên Phủ thuộc Công ty TNHH Trung tâm Dịch vụ 

Total Việt Nam đều có hợp đồng thuê đất đến tháng 12/2017 là hết hạn. 

Phần 2: Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến 

năm 2025 và tầm nhìn 2030 

1. Định hướng quy hoạch kho xăng dầu 

* Giai đoạn 2015 – 2020 

- Tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị tại các cụm kho hiện có 

bao gồm: đầu tư đồng bộ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng 

cao công suất sử dụng và sức chứa của kho; tự động hóa hệ thống tiếp nhận và 
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giải phóng hàng hóa nhanh, an toàn và hiệu quả; tự động hóa hệ thống phòng 

chống cháy nổ, hệ thống xử lý môi trường. 

* Giai đoạn 2016 – 2025 

- Xây mới tại khu vực gần Cảng biển thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn 

Trà (Công ty Xăng dầu Khu vực 5) hệ thống kho chứa xăng dầu với tổng sức 

chứa 40.000m3; vốn đầu tư: 500 tỷ đồng, diện tích đất 20.000 m2;  

- Phát triển thêm 1 cụm kho xăng dầu từ 5.000 – 15.000m3 gần khu vực 

Cảng Liên Chiểu thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, vốn đầu tư dự kiến 100 - 150 tỷ 

đồng, diện tích đất 5.000 – 10.000m2; 

2. Định hướng quy hoạch phương tiện vận chuyển xăng dầu:  

2.1 Đối với vận chuyển xăng dầu bằng xe ô tô bồn  

+ Giai đoạn 2015 - 2025 cần tăng thêm ít nhất 50 xe vận chuyển chuyên 

dùng, nâng tổng số xe lên 150 xe với sức chứa bình quân mỗi xe là 16m3, thay 

thế dần các xe cũ đã hết hạn lưu hành. 

+ Giai đoạn 2026 - 2030 số lượng xe vận chuyển xăng dầu chuyên dùng 

hoạt động trên địa bàn khoảng 200 chiếc xe.  

2.3. Đối với vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy 

* Giai đoạn 2015 - 2025: Tổng số tàu dầu là 25 tàu ,Trong đó: 

 - Giữ nguyên    14 tàu sắt 

- Đóng mới (thay thế tàu gỗ)  11 tàu sắt 

* Giai đoạn 2026 - 2030: Tổng số 30 tàu 

- Số lượng tàu đến năm 2025   25 tàu. 

- Đóng mới tàu sắt    05 tàu 

 3. Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu 

*Giai đoạn 2015-2025:  (Bảng 07) 

 Số cửa hàng cố định đến năm 2025: 114 cửa hàng; Trong đó: 

 - Số cửa hàng hiện đang hoạt động : 99 cửa hàng  

- Xây dựng mới    :  21  cửa hàng  

 - Di dời, giải tỏa    :  06 cửa hàng 

*Giai đoạn 2026-2030: (Bảng 08) 

 Số cửa hàng cố định đến năm 2030 là: 118 cửa hàng; Trong đó: 

 - Số cửa hàng đến năm 2025  :114 cửa hàng 

 - Cửa hàng xây mới   :  04 cửa hàng 
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 4. Các yêu cầu đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch 

4.1. Về diện tích xây dựng cửa hàng xăng dầu 

- Cửa hàng xăng dầu tại các quận Hải Châu: Diện tích tối thiểu 800 m2 , có 

khu vệ sinh cho khách sử dụng; 

- Cửa hàng xăng dầu tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ 

Hành Sơn, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang: Diện tích tối thiểu 1.000 m2 , có khu vệ 

sinh cho khách khách sử dụng. 

- Cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường: Quốc lộ 1A, 14B, 14G, đường 

Nam Hầm Hải Vân. Diện tích tối thiểu 2.000 m2 (QĐ số 1665/QĐ-BCT ngày 

31/4/2012 của BCT Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 

1A.) 

4.2. Các tiêu chí phân loại qui mô cửa hàng xăng dầu (Bảng 09) 

 

Phần 3: Các chính sách, giải pháp quy hoạch phát triển mạng lưới 

kinh doanh xăng dầu 

I. Các chính sách, giải pháp về đầu tư phát triển  

1. Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng mặt bằng kinh doanh  

- Dành quỹ đất phục vụ cho yêu cầu di chuyển, mở rộng, đầu tư xây mới 

các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng, trước mắt cần xác định cho giai 

đoạn đến 2025. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu làm 

thủ tục thuê đất xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; 

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn  

- Tạo ra nguồn vốn tín dụng đủ đáp ứng nhu cầu vay vốn của các chủ thể sản 

xuất kinh doanh nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói riêng. 

- Quy định thời hạn cho vay hợp lý theo tính chất nhu cầu vay vốn đầu tư  

vào tài sản cố định hay dùng làm vốn lưu động trong lĩnh vực kinh doanh xăng 

dầu. Đối với vốn vay lưu động, thời hạn vay vốn thuộc loại ngắn hạn (trên dưới 

1 năm). Đối với vốn vay đầu tư sửa chữa hay đầu tư mới vào tài sản cố định, thời 

hạn vay vốn ở tầm trung và dài hạn (5 - 10 năm) nên căn cứ vào quy định khấu 

hao tài sản của Nhà nước.  

- Quy định về tài sản thế chấp, đây là một trong những yếu tố gây hạn chế 

khả năng tiếp cận tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ nói chung. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này tiếp cận vốn vay, các ngân hàng cần 

tiếp tục cải tiến các quy định về tài sản thế chấp. 
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- Quy định về mức vay tối thiểu đối với các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu cần được quy định ở mức 60-65% nhu cầu vốn đầu tư cho một cửa 

hàng (hiện tại chỉ phố biến ở mức 30-40%).   

3. Chính sách về khuyến khích đầu tư 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được thuê đất dài hạn để 

đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, kho dự trữ xăng dầu (kho trung chuyển) bảo 

đảm nhu cầu nhiên liệu phục vụ cho khu vực và an ninh nhiên liệu, góp phần 

bình ổn thị trường. 

 - Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào việc đầu tư và phát 

triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu theo hướng đầu tư hiện đại hóa 

các kho và cửa hàng hiện đang hoạt động, đầu tư các thiết bị công nghệ nhằm 

đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường và văn minh thương mại;  

 - Khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng mặt bằng kinh doanh của 

doanh nghiệp (các cửa hàng xăng dầu, kho chứa xăng dầu) phù hợp với xu 

hướng gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm hiệu quả 

kinh doanh và các điều kiện về an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường. 

 4. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 

- Các hiệp, hội kinh doanh xăng dầu cần có chính sách hỗ trợ về đào tạo 

nguồn lực cho mạng lưới phân phối xăng dầu thuộc hiệp hội quản lý; nhằm nâng 

cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn,  ổn định nguồn nhân lực trong hệ thống của 

đơn vị mình; 

- Các Sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với các đơn 

vị đầu mối, tổng đại lý tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh 

xăng dầu, phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường cho cán bộ, nhân viên trực 

tiếp làm việc tại các kho, cửa hàng trực thuộc đơn vị. 

II. Các giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước và quản lý của 

các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

1. Quản lý Nhà nước  

- Củng cố, tăng cường vai trò quản lý của các ngành, các cấp đảm bảo 

thực hiện các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển mạng lưới xăng dầu 

trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt; bảo đảm hệ thống cung ứng xăng 

dầu hợp lý, có tính liên kết vùng; đảm bảo bình ổn giá xăng dầu; triển khai đồng 

thời với quy hoạch các hạng mục khác; chủ động điều chỉnh quy hoạch phát triển 

mạng lưới xăng dầu trong quá trình thực hiện, bảo đảm lợi ích của các chủ thể 

kinh doanh và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

     - Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp lý quy định về 

các điều kiện kinh doanh xăng dầu, bảo đảm mọi hoạt động kinh doanh xăng dầu 

của các chủ thể kinh tế tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu và 

các quy định khác có liên quan của pháp luật. 
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- Phổ biến kịp thời các văn bản pháp lý về sửa đổi, bổ sung các điều kiện 

kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, trên cơ 

sở đó tăng cường chỉ đạo, giám sát việc chấp hành của các doanh nghiệp. Đồng 

thời, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các doanh nghiệp có hình thức hợp lý để 

thông tin đến khách hàng về các quy định có liên quan đến hình thức, chất lượng 

xăng dầu và các quy định khác có liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng; xử 

lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; 

- Thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục cấp phép kinh doanh, nhưng vẫn 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các qui định của Nhà nước về kinh doanh 

xăng dầu; 

- Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh  xăng 

dầu, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đo 

lường chất lượng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành 

phố, đặc biệt là các doanh nghiệp mới gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh này. 

2. Đối với doanh nghiệp 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng 

dầu; cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về sửa đổi, 

bổ sung các điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng, đại lý trực thuộc 

và toàn thể cán bộ nhân viên hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc. 

- Phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức huấn luyện về công 

tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho người lao động, tổ chức  

diễn tập về công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, nhằm ứng phó kịp thời khi có 

sự cố cháy nổ xảy ra tại đơn vị.  

- Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bán hàng thực hiện đúng các thao tác 

kỹ thuật khi bơm xăng cho khách hàng ; giao tiếp với khách hàng văn minh và 

lịch sự. 

- Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các 

cơ quan quản lý nhà nước.  

- Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra của doanh nghiệp không chỉ về 

các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, mà cả những phản hồi, ý kiến của 

người tiêu dùng về các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại cửa hàng. 

  

Phần 4: Tổ chức thực hiện  

I. Quản lý quy hoạch 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất quản lý Nhà nước về đầu 

tư xây dựng, phát triển hệ thống kho chứa, mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng 

dầu trên địa bàn theo các quy định của pháp luật và thẩm quyền phân cấp; đảm 

bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và 

quy hoạch phát triển của các ngành, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại các 
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địa phương; các quy hoạch đô thị…đảm bảo yêu cầu hiệu quả đầu tư, hiệu quả 

kinh doanh xây dựng; kết hợp chặt chẽ với yêu cầu đảm bảo an ninh, dự trữ quốc 

gia, nhu cầu nhiên liệu cho phát triển kinh tế – xã hội. 

II. Thực hiện quy hoạch 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước hữu quan của thành 

phố, phổ biến quy hoạch chung, quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng 

dầu và các văn bản điều chỉnh có liên quan đến các Sở, Ngành, UBND quận, 

huyện  và cho các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế kinh doanh xăng dầu 

trên địa bàn biết để làm căn cứ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu từng giai 

đoạn phù hợp với quy hoạch. 

- Là đầu mối tổ chức kiểm tra liên ngành đối với địa điểm dự kiến quy 

hoạch và những địa điểm mới, kiểm tra việc nâng cấp, mở rộng cửa hàng theo 

các điều kiện quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, hàng năm tổng 

hợp báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện quy hoạch. 

- Theo dõi quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới cửa hàng 

kinh doanh xăng dầu phù hợp theo quy hoạch phát triển các khu kinh tế, đầu mối 

giao thông và các khu đô thị... 

- Hướng dẫn trình tự thủ tục; thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh theo quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu và theo đúng 

quy hoạch được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt và các quy định hiện hành của 

pháp luật. 

- Đối với những xã tại các địa phương chưa quy hoạch cửa hàng xăng dầu 

theo các tuyến giao thông nếu có nhu cầu đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu. Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định vị trí quy hoạch 

nếu đảm bảo các quy chuẩn theo quy định, báo cáo UBND thành phố quyết định 

bổ sung vào quy hoạch. 

- Trên cơ sở Quyết định được phê duyệt, Sở Công Thương trình UBND 

thành phố quy định rõ thời gian yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu: 

không nằm trong quy hoạch, không đủ điều kiện về địa điểm, diện tích, có nguy 

cơ cháy nổ cao, ảnh hưởng cảnh quan đô thị, vi phạm về vệ sinh môi trường, vi 

phạm lộ giới an toàn giao thông, ... phải di dời đúng với quy hoạch hoặc tháo dỡ 

đình chỉ hoạt động.  

2. Sở Xây dựng 

- Cấp giấy phép cho xây dựng mới hoặc sửa chữa nâng cấp mở rộng các 

cửa hàng kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện 

hành và đúng địa điểm quy hoạch được UBND thành phố phê duyệt và phù hợp 

với “Quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”. 
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- Phối hợp với Sở Công Thương thống nhất về địa điểm quy hoạch xây 

dựng các kho và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trước khi làm các thủ tục về đất và 

giao đất để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy hoạch. 

- Xem xét thẩm định những vấn đề có liên quan về quy hoạch, thủ tục đầu 

tư xây dựng cơ bản và các quy định khác đảm bảo đúng các quy định của pháp 

luật. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các 

thành phần kinh tế khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp.  

- Nghiên cứu xây dựng định hướng thu hút các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư 

phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời kỳ 

quy hoạch. 

4. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy 

- Thoả thuận thiết kế kỹ thuật xây dựng (về PCCC), nghiệm thu an toàn hệ 

thống phòng cháy chữa cháy với cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã được cơ quan 

có thẩm quyền cấp phép xây dựng. 

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng 

chống cháy nổ tại các cơ sở, đơn vị kinh doanh xăng dầu. 

- Lập ban chỉ đạo để thống nhất cùng với các đơn vị có liên quan trong việc 

phòng và chữa cháy các công trình xăng dầu. 

5. Sở  Tài nguyên và Môi trường. 

- Phối hợp với các quận, huyện và các ngành có liên quan của thành phố 

dành một phần diện tích đất để xây dựng mạng lưới kho chứa, cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu phù hợp với quy hoạch phát triển chung của từng giai đoạn, 

thực hiện các trình tự thủ tục giao đất đúng các quy định của pháp luật.   

- Hướng dẫn đơn vị kinh doanh xăng dầu làm thủ tục thuê đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất và giao đất theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực 

hiện theo quy hoạch. 

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND TP phê 

duyệt theo quy định trước khi cấp phép xây dựng. 

6. Sở Giao thông vận tải. 

- Phối hợp với quận, huyện và các ngành có liên quan để xác định rõ giới 

hạn lộ giới, hành lang an toàn giao thông đối với những tuyến giao thông đường 

bộ, đường thuỷ trên địa bàn được phân cấp theo quy định làm cơ sở cho các 

doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án phù hợp và thực hiện công tác nghiên cứu, 

thẩm định thống nhất.  
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- Sau khi quy hoạch xăng dầu được UBND thành phố phê duyệt, lập kế 

hoạch và cấp phép đấu nối giao thông theo phân cấp quản lý trình UBND thành 

phố, Cục quản lý đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. 

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành của các doanh nghiệp kinh doanh xăng 

dầu trong việc mở đường đấu nối vào cửa hàng xăng dầu theo quy định của pháp 

luật. 

7. Sở Khoa học & công nghệ 

- Thẩm định chất lượng thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ kinh 

doanh xăng dầu đảm bảo đúng các quy chuẩn quy định an toàn. 

- Phối hợp với các ban ngành, thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu, 

hệ thống đo lường, các thiết bị phục vụ, chống sự cố, gian lận thương mại trong 

kinh doanh xăng dầu. 

8. UBND các quận, huyện 

Là cấp quản lý trực tiếp quỹ đất dành cho xây dựng các cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu và giải quyết những vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn cháy nổ trên 

địa bàn, vì vậy, trong quá trình thực hiện quy hoạch và quản lý mạng lưới kinh 

doanh xăng dầu: 

- Chịu trách nhiệm phổ biến quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu chi tiết trên địa bàn theo quy hoạch đã được UBND thành phố 

phê duyệt để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các thành phần kinh tế, 

nhân dân biết và thực hiện. 

- Theo dõi tình hình phát triển xăng dầu trên địa bàn, phối hợp cùng Sở 

Công Thương và các Sở, Ngành liên quan đề xuất UBND thành phố các biện 

pháp xử lý đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế, điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch cho phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

- Phối hợp với Sở Công Thương quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây 

dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo phân cấp và thực hiện quản lý 

theo quy hoạch trên địa bàn. 

- Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các kho, cửa hàng xăng dầu theo 

quy định. 

9. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong Quyết định phê duyệt Quy 

hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng đến 

năm 2025 và tầm nhìm đến năm 2030 của UBND thành phố và các quy định 

khác của Nhà nước. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch; 

cải tạo, sửa chữa nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh xăng 

dầu của đơn vị kịp thời theo yêu cầu mới, theo đúng tiến độ trong Quy hoạch. 
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10. Các cơ quan Thông tin, Tuyên truyền của TP Đà Nẵng 

- Tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch rộng rãi trong nhân dân, các đối 

tượng kinh doanh và tiêu thụ xăng dầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thông tin kịp thời các tổ chức, doanh nghiệp về chấp hành nghiêm chỉnh 

quy định về kinh doanh xăng dầu; đưa tin các trường hợp sai phạm bị cấp có 

thẩm quyền xử lý để giáo dục. 

- Phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của pháp luật có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, tiêu dùng xăng dầu đến các đối tượng 

kinh doanh và nhân dân biết để thực hiện./. 
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Bảng 01: Tổng hợp số liệu cửa hàng xăng dầu phân theo khu vực 

ST

T 
Quận, huyện 

Số cửa 

hàng 

Số lao 

động 

(người) 

Tổng 

dung 

tích (m3) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tổng vốn 

đầu tư 

(tr.đ) 

1 Q. Hải Châu 14 131     927,00         12.962         42.773  

2 Q. Thanh Khê 8 100     728,00         10.857         25.900  

3 Q. Liên Chiểu 18 128  1.081,00         19.723         30.202  

4 Q. Sơn Trà 15 74     811,00           6.175         21.600  

5 Q. Ngũ H. Sơn 8 58     755,00         13.210         28.704  

6 Q. Cẩm Lệ 13 108  1.100,00         18.802         41.750  

7 H. Hòa Vang 24 128  1.888,00         49.282         88.382  

  Tổng cộng 99 727  7.290,00  131.011 279.311 

                

Bảng 02: Mạng lưới cửa hàng xăng dầu phân bổ theo khu vực 

Quận huyện 
Số cửa 

hàng  

Số xã, 

phường 

CHXD/ 

xã, 

phường 

Diện 

tích/CH 

(km2/CH) 

Dân số/CH 

(người/CH) 

Toàn thành phố 99 56 1,87 13,39 10.144 

1. Quận Hải Châu 14 13 1 1,79 15.559 

2. Quận Thanh Khê 7 10 0,8 1,05 20.482 

3. Quận Liên Chiểu 18 5 3,6 4,94 9.217 

4. Quận Sơn Trà 15 7 2,1 4,23 10.053 

5. Quận Ngũ Hành Sơn 8 4 1,75 4,34 8.073 

6. Quận Cẩm Lệ 13 6 1,8 2,93 8.459 

7. Huyện Hòa Vang 24 11 2 31,95 5.428 

 (Nguồn: Niên giám thống kê 2014 và số liệu khảo sát thực tế của Sở Công Thương 

TP. Đà Nẵng năm 2015) 

 

Bảng 03: Đánh giá phân nhóm các cửa hàng xăng dầu 
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                                  ĐVT: Cửa hàng 

STT Quận, huyện Số cửa hàng Nhóm I Nhóm II Nhóm III 

1 Q.Hải Châu 14 7 5 2 

2 Q. Thanh Khê 7 3 3 1 

3 Q. Liên Chiểu 18 7 10 1 

4 Q. Sơn Trà 15 9 4 2 

5 Q. Ngũ Hành Sơn 8 7 1 0 

6 Q. Cẩm Lệ 13 9 4 - 

7 Huyện Hòa Vang 24 14 10 0 

 Tổng cộng 99 56 37 6 

 

Bảng 04: Hệ thống các kho tiếp nhận và phân phối xăng dầu tại TP ĐàĐẵng 

ST

T 
Đơn vị Địa chỉ kho 

Năm xây 

dựng 

Diện 

tích (m2) 

Số bồn 

chứa 

Tổng 

dung tích 

(m3) 

1 
Công ty Xăng 

dầu KV5 

Khuê Mỹ, Ngũ 

Hành Sơn 
2009 96.000 10 76.000 

2 
Cty xăng dầu Oil 

Miền Trung 

Hòa Hiệp Bắc, 

Liên Chiểu 
2000 15.035 8 13.000 

Kho Petec Hòa 

Hiệp Bắc 
2001 34.109 5 10.000 

3 

Công ty Xăng 

dầu Quân đội 

KV2 

Hòa Hiệp Bắc, 

Liên Chiểu 

nâng cấp 

2010 
101.468 9 18.330 

 

4 

Xí nghiệp Xăng 

dầu Hàng không 

Miền trung 

Kho xăng dầu 

Hàng không 

Liên Chiểu 

2014 2.500 3 6.800 

Kho Xăng dầu 

trong Sân bay 

Quốc tế ĐN 

1995 2.500 7 6.400 

5 Cty TNHH 

Thanh Huyền 

Kho nổi (03 xà 

lan chứa dầu) 
2009  3 14.000 

Tổng cộng   251.612 35 144.530 

(Nguồn: Số liệu khảo sát của Sở Công Thương năm 2015) 

Bảng 5: Sản lượng xăng dầu của các đơn vị đầu mối cung cấp  

                     giai đoạn 2010-2014 tại thành phố Đà Nẵng 
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Đơn vị tính: m3 

Đơn vị 
Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Tổng  

giai đoạn 

2011-2015 

tỷ lệ 

(%) 

Petrolimex 

          

203.438  

      

192.376  

      

178.785  

      

176.200  

         

178.452  

      

929.251  

      

63,30  

PV Oil và 

            

76.446  

        

79.981  

        

58.185  

        

50.155  

           

61.406  

      

326.173  

      

22,22  

Petec 

            

14.061  

          

2.124  

          

1.778    

           

49.487  

        

67.450  

       

4,59  

Quân đội 

              

8.699  

        

19.047  

        

11.972  

          

7.700  

           

20.454  

        

67.872  

       

4,62  

Cty TNHH 

Hòa Khánh       

        

19.047  

           

58.185  

        

77.232  

       

5,26  

Tổng cộng 

          

302.644  

      

293.528  

      

250.720  

      

253.102  

         

367.984  

   

1.467.978  

       

100  

Trong đó               

1. Xăng các 

loại 

         

114.275  

     

116.309  

     

114.155  

     

121.407  

        

121.070  

      

587.216  

    

41,00  

2. Dầu 

Diezen 

         

174.077  

     

168.795  

     

131.283  

     

126.495  

        

227.107  

      

827.757  

    

55,00  

3. Dầu khác            

14.292  

         

8.424  

         

5.282  

         

5.200  

          

19.807  

        

53.005  

      

4,00  

 

 Bảng 6: Số lượng xăng dầu tiêu thụ qua mạng lưới kinh doanh bán lẻ  

                           xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng sản lượng 

(m3) 

263.535 255.170 219.762 209.760 236.040 

Trong đó:           

1. Xăng các loại 113.440 115.320 114.097 112.260 113.440 

2. Dầu Diezen 148.268 138.440 104.733 96.600 121.500 

3. Dầu khác 1.827 1.410 932 900 1.100 

(Nguồn: Số liệu khảo sát của Sở Công Thương TP. Đà Nẵng năm 2015) 

 

 

Bảng 07: Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng giai đoạn 2015-2025 

                                                           ĐVT: Cửa hàng 
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TT 
Quận, huyện 

Tổng số 
CH đang  

KD 

Xây mới 

2015-2025 

Giải tỏa,  

di dời 

1 Q. Hải Châu 14 14 2 2 

2 Q. Thanh Khê 8 7 2 1 

3 Q. Liên Chiểu 19 18 3 1 

4 Q. Sơn Trà 15 15 2 2 

5 Q. Ngũ H. Sơn 12 8 4 0 

6 Q. Cẩm Lệ 19 13 6 0 

7 H. Hòa Vang 27 24 3 0 

 Tổng số 114 99 21 6 

                                                                

 

Bảng 08: Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng giai đoạn 2026-2030 

                               ĐVT: Cửa hàng 

TT 
Quận, huyện 

Tổng số Giữ nguyên 
Xây mới 

2026-2030 

1 Q. Hải Châu 14 14 0 

2 Q. Thanh Khê 8 8 0 

3 Q. Liên Chiểu 20 19 1 

4 Q. Sơn Trà 15 15 0 

5 Q. Ngũ H. Sơn 13 12 1 

6 Q. Cẩm Lệ 19 19 0 

7 H. Hòa Vang 29 27 2 

 Tổng số 118 114 4 

 

 

 

Bảng 09: Các tiêu chí phân loại qui mô cửa hàng xăng dầu 

TT Các hạng mục công trình  CHXD CHXD CHXD 
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Loại 1 Loại 2 Loại 3 

1 Tổng diện tích mặt bằng  ≥3.000m2 ≥2.000m2 ≥ 800m2 

2 Chiều rộng mặt tiền cửa hàng  ≥ 60m ≥ 50m ≥ 25m 

3 Tổng sức chứa xăng, dầu các loại ≥150m3 ≥ 110m3 < 100m3 

4 Số cột bơm xăng dầu ≥ 6 cột ≥ 4 cột  ≥ 3 cột 

5 Khoảng cách của cột bơm xăng dầu 

cách lộ giới của đường giao thông  

≥ 12m ≥ 10m ≥ 7m 

6 Hệ thống ống công nghệ; Camera giám 

sát 

x x  

7 
Hệ thống cấp nước sinh hoạt (giếng, 

bể, trạm bơm) 
x x x 

8 Hệ thống xử lý nước thải, gom dầu tràn x x x 

8 Trạm biến áp, hoặc máy phát điện; x x  

9 Đường bãi bê tông  ≥1.000m2 ≥700m2 ≥300m2 

10 
Khu văn phòng gồm: Phòng giao dịch; 

Phòng nhân viên, bảo vệ. 
x x x 

11 
Khu trưng bày bán dầu mỡ, dầu nhờn; 

khu trưng bày bán LPG (nếu có) 
x x 

 

12 Nhà vệ sinh công cộng x x x 

13 Dịch vụ rửa xe, thay dầu nhờn x x  

14 Xưởng sửa chữa 100 m2 x   

15 Cửa hàng tự chọn từ 50 - 100m2 x   

16 Nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống (từ 200 - 

300m2) 

x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


