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1. Phần thứ nhất: Đánh giá thực trạng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

 2. Phần thứ hai: Phương án quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn 

2030 

 3. Phần thứ ba: Cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch phát 

triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố   

 

Phần I: THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ DẦU 

MỎ HÓA LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

I. Sự cần thiết xây dựng Quy hoạch 

Trong những năm gần đây, mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phát triển khá nhanh, từ các quận nội 

thành tới các xã vùng xa huyện Hòa Vang; Việc sử dụng nhiên liệu chất đốt khí 

hóa lỏng góp phần quan trọng vào thay đổi nhu cầu sử dụng từ chất đốt truyền 

thống như củi, than sang chất đốt sạch, qua đó nâng cao việc cải thiện điều kiện 

sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Tại thành phố Đà Nẵng hiện nay chưa có Quy hoạch mạng lưới cửa hàng 

kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, ngày 18/11/2010 UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 36/2010/QĐ-UB về việc Quy định về địa điểm kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn thành phố; chưa qui định về số lượng 

cửa hàng, khoảng cách giữa các cửa hàng, dẫn đến tình trạng các cơ sở kinh 

doanh LPG phát triển tràn lan, mật độ quá dày, chưa phù hợp với tình hình cung 

cầu tiêu dùng, nguy cơ về mất an toàn cháy, nổ cao. 

Để hạn chế tình trạng phát triển tràn lan, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh 

hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thiết lập mạng lưới kinh doanh 

LPG trên địa bàn thành phố theo trật tự thống nhất, phù hợp với quy hoạch phát 

triển dịch vụ của thành phố, qua đó tạo điều kiện cho việc quản lý lưu thông 

LPG ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố; Sở Công Thương xây dựng Đề án “Quy hoạch phát 

triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030”. 
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II. Cơ sở pháp lý để thực hiện 

1. Văn bản của Chính phủ 

Luật Thương mại ngày 16 tháng 4 năm 2005; 

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 

doanh và kinh doanh có điều kiện; 

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

kinh doanh khí; 

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc; 

 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. 

 Quyết định 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050. 

 2. Văn bản của các Bộ có liên quan 

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành quy định chi tiết một số điều Nghị định số 19/2016/NĐ-CP 

ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;  

Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công 

Thương Ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Thông tư 

số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản 

lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng;  

Thông tư số 12/2010/TT-BKH&CN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng. 

 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. 

3. Văn bản của UBND thành phố 

Quyết định số 36/2010/QĐ-UB ngày 18/11/2010 của UBND thành phố về 

việc ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 8319/UBND-KTN ngày 
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10/10/2012 của UBND thành phố về việc tạm dừng cấp mới Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;  

 Căn cứ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các quận, 

huyện từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 về nhu cầu tiêu dùng phát triển. 

Đáp ứng sự đổi mới về văn minh thương mại, đảm bảo kinh doanh có trật tự 

theo đúng qui định của pháp luật; 

 Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế thành phố đến năm 2025 và tầm 

nhìn 2030; 

 Dự báo về khả năng tiêu thụ của nhân dân trong toàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 

III. Thực trạng các trạm chiết nạp và mạng lưới cửa hàng kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) 

 1. Thực trạng về cơ sở chiết nạp 

1.1. Về sức chứa và công suất sang chiết nạp:  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 05 trạm chiết nạp LPG với 

hơn 150 công nhân: Khu công nghiệp Liên Chiểu 02 trạm, Khu công nghiệp Thọ 

Quang 02 trạm và Khu công nghiệp Hòa Cầm 01 trạm, với tổng diện tích mặt 

bằng gần 65.000m2, gồm 35 bồn chứa có dung tích từ 25 tấn đến 100 tấn/bồn; 

Tổng dung tích chứa 1.800 tấn;  

Tổng công suất chứa, sang chiết nạp và cung cấp ra thị trường năm 2014 

là: 29.060 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); bình quân cung cấp ra thị trường 

2.421,67 tấn/tháng. Với công suất hiện tại, các trạm chiết nạp đáp ứng đủ nhu 

cầu tiêu dùng của thành phố Đà Nẵng.     

1.2. Về bao bì (vỏ chai LPG):  

Số bao bì luân chuyển tại các cơ sở chiết nạp khoảng 729.703 vỏ 

bình/năm; trong đó 677.903 vỏ bình (loại 12 kg) và 52.800 vỏ bình (loại 45-48 

kg); 

1.3. Về cơ sở trang thiết bị:  

Tất cả các trạm sang chiết LPG được xây dựng và đưa vào sử dụng từ 

năm 2008 đến nay; hầu hết các cơ sở đều được trang bị mới thiết bị hiện đại và 

an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo qui định, hệ thống ống dẫn, bồn 

chứa và các thiết bị phụ trợ đều sử dụng công nghệ sang chiết bán tự động, có 

thiết bị điện tử tự động kiểm soát về cân, đo, mức nạp, van an toàn. 

 2. Thực trạng các cửa hàng kinh doanh LPG 

Nhìn chung, mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng phát triển khá nhanh, từ các quận nội thành tới các xã 

vùng xa huyện Hòa Vang; góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và 

tiêu dùng của nhân dân thành phố trong thời gian qua. 

Những tồn tại và hạn chế sau: 

2.1. Về thủ tục pháp lý:   
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Vẫn còn tình trạng kinh doanh nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh LPG; giấy chứng nhận hết hạn; thay đổi địa điểm kinh doanh 

không làm lại các thủ tục đăng ký; nhân viên tham gia kinh doanh chưa qua đào 

tạo, chưa qua các lớp tập huấn về đo lường, chất lượng, an toàn kỹ thuật, bảo vệ 

môi trường, an toàn lao động theo qui định. 

2.2. Về điều kiện cơ sở kinh doanh:  

Địa điểm, diện tích, lối thoát hiểm, kết cấu xây dựng cửa hàng, thiết bị 

điện, độ rộng của đường (để xe PCCC vận hành khi có sự cố) nhìn chung chưa 

hoàn thiện 

 2.3. Trang thiết bị cửa hàng kinh doanh:  

Các thiết bị và dụng cụ PCCC, bảng tiêu lệnh, nội qui mờ không đọc 

được; hệ thống điện một số cửa hàng hoạt động và sử dụng lâu năm không đảm 

bảo an toàn cần phải đầu tư thay mới…  

Phần II: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH  

I. Mục tiêu cụ thể 

- Đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng phát triển thêm 03 kho đầu mối LPG, đầu tư nâng cấp công suất chiết nạp 

tại các trạm chiết nạp LPG chai, hình thành 03 trạm cấp khí đốt tập trung, phát 

triển thêm 04 kho dự trữ LPG chai phân phối tuyến sau, 05 trạm nạp cấp LPG 

cho các phương tiện giao thông vận tải và 415 cửa hàng kinh doanh LPG chai, 

đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn thành phố.  

Đảm bảo an toàn cháy nổ, phân bổ số lượng cửa hàng kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng phù hợp với mật độ dân cư, từng địa bàn, khu vực và quản lý chặt 

chẽ việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở sang chiết nạp, nạp 

vào ô tô, kinh doanh bán lẻ LPG theo đúng qui định của pháp luật.  

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa hàng LPG hiện có đáp ứng các 

yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC, bảo 

vệ môi trường, văn minh thương mại. Đối với những cửa hàng đảm bảo đủ các 

điều kiện kinh doanh thì vẫn giữ nguyên, các cửa hàng chưa đảm bảo các điều 

kiện kinh doanh thì phải bổ sung và hoàn thiện, đồng thời di chuyển các cửa 

hàng LPG không đảm bảo các điều kiện, địa điểm không phù hợp. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh 

không đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) trên địa bàn thành phố. 

II. Phương án Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh LPG 

 1. Quy hoạch hệ thống chiết nạp LPG chai 

 1.1. Giai đoạn 2015 – 2020: Giữ nguyên tổng công suất của các trạm 

chiết nạp hiện có khoảng 29.060 tấn/năm; cải tạo, nâng cấp các trạm chiết nạp 

LPG hiện có. 
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1.2. Giai đoạn 2021 – 2025: Phát triển nâng công suất của các trạm chiết 

nạp hiện có lên 50.000 tấn LPG/năm, đầu tư trang thiết bị tăng công suất chiết 

nạp của các trạm LPG chai. 

1.3. Giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư nâng công suất các trạm chiết nạp 

hiện có nhằm đảm bảo sản lượng khí đốt LPG cung cấp cho thành phố theo dự 

báo đến năm 2030 là 125.000 tấn phục vụ cho phương tiện giao thông, sản xuất 

và tiêu dùng trong dân cư. 

2. Quy hoạch hệ thống kho đầu mối LPG 

Tiếp tục triển khai hệ thống kho đầu mối LPG theo Quy hoạch phát triển 

hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam giai đoạn đến 

năm 2020, có xét đến năm 2030 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết 

định số 9858/QĐ-BCT ngày 24/12/2013, trên định hướng là đầu tư nâng công 

suất tại chỗ bằng hệ thống thiết bị và công nghệ tiên tiến, không tăng diện tích 

sử dụng mặt bằng trong đó: 

2.1. Giai đoạn 2015 – 2020: 01 kho công suất 3.000 tấn tại Thọ Quang, 

quận Sơn Trà của Công ty TNHH MTV khí hóa lỏng Miền Bắc (đang xây dựng) 

2.2. Giai đoạn 2021 - 2025: 01 kho đầu mối công suất 6.000 tấn tại Thọ 

Quang (Sơn Trà).  

2.3. Giai đoạn 2026 - 2030: 01 kho đầu mối công suất 3.500 tấn tại Quận 

Liên Chiểu.  

3. Quy hoạch hệ thống kho trung chuyển LPG chai 

3.1. Giai đoạn 2015-2020: Tối ưu hóa số vòng quay đối với lượng LPG 

qua kho trung chuyển LPG hiện hữu nhằm đạt hiệu quả cao nhất về sức chứa; 

không đầu tư các kho trung chuyển mới. 

 3.2. Giai đoạn 2021-2030: Nâng cấp cơ sở hạ tầng sẵn có về cảng, tuyến 

vận tải…để đảm bảo kho trung chuyển LPG hiện hữu đủ năng lực tiếp nhận từ 

các kho đầu mối LPG và phân phối đến các kho tuyến sau LPG. Không đầu tư 

các kho trung chuyển LPG mới 

4. Quy hoạch hệ thống kho tuyến sau LPG chai 

 4.1. Giai đoạn 2015 - 2020: Hiện tại thành phố có 03 kho phân phối 

tuyến sau (Vũ Tiến, Lâm Sơn, Sơn Trung), nằm gần các khu vực dân cư, yêu 

cầu các kho này phải di dời vào các khu công nghiệp Liên Chiểu, các khu vực xa 

dân cư. 

4.2. Giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển 2 kho tuyến sau, phân phối lưu 

thông LPG chai, tập trung ở Khu công nghiệp Liên Chiểu, KCN Hòa Cầm hoặc 

các khu vực xa dân cư.  

4.3. Giai đoạn 2026 - 2030: Phát triển 02 kho tuyến sau tập trung tại KCN 

Liên Chiểu hoặc KCN Hòa Cầm; đồng thời nâng cấp các kho hiện có, tăng thêm 

sức chứa nhằm cung ứng kịp thời cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ.  



6 

 

5. Quy hoạch trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông vận tải 

5.1. Giai đoạn 2015 - 2020: Phát triển 05 trạm nạp LPG vào ôtô, dự kiến 

công suất mỗi trạm khoảng 200 tấn/năm. 

Khuyến khích các cửa hàng xăng dầu có qui mô lớn (cửa hàng cấp I, II) 

đầu tư thêm cột bơm trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông. 

5.2. Giai đoạn 2021 - 2030: Duy trì số lượng 05 trạm nạp và tăng công 

suất (nếu cần) 

6. Quy hoạch trạm cấp khí đốt tập trung theo hợp đồng 

Triển khai hệ thống cung cấp khí đốt tập trung cho toàn thành phố, cung 

cấp đến các tòa nhà chung cư, các khu công nghiệp, các Trung tâm thương mại, 

siêu thị, ký trúc xá …, sẽ cung cấp bằng hệ thống ống dẫn khí từ các trạm tập 

trung, phát triển theo nhu cầu thực tế; định hướng đến năm 2030 hoàn chỉnh 03 

trạm cung cấp khí đốt  tập trung gồm: Trạm 1 (phía Tây Nam) đặt tại KCN Hoà 

Cầm, cung cấp khí đốt cho các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và lân cận; Trạm 2 

(phía Đông Bắc) đặt tại KCN Thuỷ sản Thọ Quang, cung cấp khí đốt cho các 

quận Sơn Trà, Hải Châu và lân cận; Trạm 3 (phía Tây Bắc) đặt tại KCN Hòa 

Khánh, quận Liên Chiểu; cung cấp khí đốt cho quận Liên Chiểu, huyện Hoà 

Vang và khu lân cận. 

- Giai đoạn 2015-2025: Triển khai trạm 1 (phía Tây Nam) đặt tại KCN 

Hoà Cầm, Cẩm Lệ 

- Giai đoạn 2026 – 2030: Triển khai Trạm 2 (phía Đông Bắc) đặt tại KCN 

Thuỷ sản Thọ Quang, Sơn Trà và Trạm 3 (phía Tây Bắc) đặt tại KCN Hòa 

Khánh, Liên Chiểu.  

Khuyến khích các Doanh nghiệp đầu tư các Trạm cấp khí đốt gas tập 

trung (bằng công nghệ tiên tiến ống dẫn và cấp tận nơi) phục vụ các khu nhà 

chung cư, khu nhà cao tầng và các khu đô thị quy hoạch mới.   

 7. Quy hoạch phát triển cửa hàng kinh doanh LPG (Bảng 3,4) 

 - Giai đoạn 2015 – 2025:  

 + Số lượng cửa hàng đến 2025 là 400 cửa hàng, trong đó 341 cửa 

hàng đang hoạt động kinh doanh; 59 cửa hàng bổ sung mới. 

 + Phân bổ quy hoạch theo địa bàn quận, huyện  

 - Giai đoạn 2026 – 2030:  

 + Tổng số cửa hàng đến năm 2030 là: 415 cửa hàng, trong đó, bổ 

sung mới 15 cửa hàng cho các khu vực quận/huyện trên địa bàn thành phố tương 

ứng với số lượng dân số phát triển theo dự báo.  

III. Các tiêu chí kỹ thuật 

1. Đối với kho, trạm chiết nạp, trạm cấp 

Trạm nạp, các thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ 

phải tuân thủ đầy đủ các nội dung an toàn quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia 
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TCVN 8366:2010, TCVN 6155:1996, TCVN 6156:1996, TCVN 6304:1997, 

TCVN 6485:1999 và TCVN 6486:2008, TCVN 6223:2011, TCVN: 7441:2004. 

Một số yêu cầu chính là: 

- Trạm chiết nạp LPG không bố trí nằm ở tầng hầm, dưới mặt đất hoặc ở 

trên các tầng phía trên của nhà nhiều tầng 

- Các kho chứa LPG của trạm nạp phải có thiết bị kiểm tra nồng độ 

propan để phát hiện kịp thời sự rò rỉ. 

- Sàn trạm nạp, kho chứa phải vững chắc, bằng phẳng, không trơn trượt, 

bằng hoặc cao hơn mặt bằng xung quanh, làm bằng vật liệu không cháy. 

- Khu vực nạp và kho chứa phải có hàng rào bao quanh với 2 cửa ra vào. 

Độ cao tối thiểu là 2m. Cửa và cổng ra vào của khu vực trạm nạp, kho chứa phải 

mở được cả hai phía ngoài, trong và không có cơ cấu tự hãm. 

- Khí thải và nước từ trạm chiết nạp ra hệ thống thải chung phải sử dụng 

thiết bị chuyên dùng để ngăn không cho hơi thoát vào hệ thống thải. 

2. Đối với cửa hàng kinh doanh LPG chai 

- Yêu cầu tổng diện tích cửa hàng tối thiểu 25 m2 bao gồm cả diện tích 

trưng bày giới thiệu sản phẩm, kho dự trữ lưu thông. 

 - Không được kinh doanh LPG chai chung với hàng hóa khác (trừ bếp gas, 

các phụ kiện lắp ráp bếp gas, cửa hàng xăng dầu đã có đủ phương tiện phòng 

cháy chữa cháy); 

 - Cửa hàng kinh doanh LPG chai phải cách siêu thị, trung tâm thương mại, 

chợ, bệnh viện, trường học, các cơ quan công sở quan trọng khác (trụ sở chính 

quyền, quân đội, công an, các cơ quan, tổ chức nước ngoài...), bến tàu, xe, kho 

tàng, khách sạn, nhà hát, rạp chiếu bóng, các khu vui chơi giải trí đông người, 

tối thiểu 25 m; 

- Không cho phép kinh doanh LPG chai trên các tuyến đường, đoạn 

đường, các đường kiệt hẻm có chiều rộng mặt đường nhỏ hơn 3,5 m và các đoạn 

đường hẻm cụt không quay được đầu xe chữa cháy.  

+ Các Tuyến đường cấm kinh doanh LPG: 25 tuyến  

Đường Bạch Đằng, Trần Phú, Lê Lợi, Phan Chu Trinh, Yên Bái, Nguyễn 

Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Hải Phòng, 

đường 2/9, Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẫn, 

Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Võ 

Văn Kiệt, Hồ Xuân Hương, Huyền Trân Công Chúa, Sư Vạn Hạnh. 

 + Đoạn đường cấm kinh doanh LPG: đường Ông Ích Khiêm đoạn từ 

Quang Trung đến Nguyễn Văn Linh. 

- Khoảng cách giữa hai cửa hàng với nhau tối thiểu là 300 m; 

* Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu và có kinh doanh LPG chai: 
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Yêu cầu bố trí gian hàng kinh doanh LPG riêng, diện tích tối thiểu 25m2, 

không được để LPG chai chung với các mặt hàng kinh doanh khác và chấp hành 

đầy đủ các quy định về kinh doanh LPG và kinh doanh xăng dầu. 

Phần III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch 

1. Giải pháp về đất đai 

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

doanh nghiệp (các trạm chiết nạp, kho chứa LPG, cửa hàng kinh doanh LPG 

chai...) phù hợp với Quy hoạch này, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, bảo đảm hiệu 

quả kinh doanh và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; 

- Dành quỹ đất cho việc di chuyển, mở rộng, đầu tư xây mới, di dời các 

kho chứa LPG chai ra ngoải khu dân cư tập trung; trong đó chủ yếu tạo điều 

kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh LPG làm thủ tục thuê đất xây 

dựng kho chứa, trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng; 

2. Giải pháp về công nghệ, thiết kế xây dựng, an toàn phòng chống 

cháy nổ và môi trường 

- Tuyên truyền vận động, khuyến khích nhà phân phối và người tiêu dùng 

sử dụng các loại bình gas được sản xuất bằng chất liệu chính sợi thủy tinh có tác 

dụng không cháy, không dẫn điện, không dẫn nhiệt; loại bình gas có hệ số an 

toàn cao (như Bình gas Composite...); Công nghệ chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 

được thực hiện thông qua dây chuyền chiết nạp tự động và bán tự động chuyên 

dùng bao gồm bồn chứa, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, đầu nạp và chai nạp. 

Thiết bị nạp phải có các van an toàn, thiết bị kiểm tra đo lường để kiểm soát quá 

trình nạp và mức nạp. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về thiết kế cửa hàng kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 và quản lý an toàn trong 

lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-

BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương.  

Các trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng phải tuân thủ theo qui định tại 

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ và Thông tư số 

41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương; 

Các kho dự trữ bảo quản chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng được thiết kế và 

bảo quản theo TCVN 5307:2009; 6304:1997; 7441:2004; 

Đối với trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng cho các phương tiện giao thông 

như ô tô, xe máy, khuyến khích các cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu có qui 

mô lớn (cửa hàng cấp I,II) lắp thêm hạng mục trụ nạp khí hóa lỏng. Việc nạp khí 

hóa lỏng phải tuân thủ theo qui định tại TCVN 88:2005 của Bộ Thương mại 

(nay Bộ Công Thương). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp 

luật về an toàn phòng chống cháy nổ cho các đối tượng kinh doanh, tiêu thụ khí 

dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố. Cán bộ, nhân viên bán hàng, thủ kho 
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phải được huấn luyện kiến thức, nghiệp vụ về sử dụng thành thạo các phương 

tiện PCCC và hệ thống chữa cháy.  

 - Thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Xây dựng hệ thống quản lý thích hợp an toàn- chất lượng- môi trường được 

đánh giá chứng nhận của các ngành chức năng; thường xuyên tuyên truyền phổ 

biến kiến thức về an toàn tại các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG. 

3. Giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

 - Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các 

thành phần kinh tế đang hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn 

thành phố; đồng thời hướng dẫn người tiêu dùng biết về chất lượng và giá cả các 

loại sản phẩm LPG chai hiện đang lưu thông trên thị trường, để người tiêu dùng 

biết lựa chọn trước khi sử dụng. 

  - Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các lớp tập 

huấn, đào tạo về  nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, đo lường chất 

lượng, an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động cho cán bộ, nhân 

viên trực tiếp làm việc tại các cơ sở chiết nạp LPG, nạp LPG vào ô tô, kho dự 

trữ LPG và kinh doanh LPG chai, đảm bảo chất lượng đào tạo đi đôi với tiết 

kiệm thời gian cho thương nhân. 

 - Khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Sở Công 

Thương có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh đối với các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, nạp LGP vào chai, vào 

ô tô và trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố theo đúng qui định 

pháp luật hiện hành và Quy hoạch này; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, 

đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp giấy phép hoạt động 

kinh doanh có điều kiện đối với mặt hàng này. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về 

gian lận thương mại trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành 

phố, góp phần bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng.  

 4. Giải pháp về quản lý quy hoạch 

 - Đối với các cơ sở chiết nạp, kho dự trữ lưu thông nằm trong khu vực dân 

cư, không đảm bảo an toàn cháy nổ, cần có kế hoạch để di dời vào các khu công 

nghiệp hoặc các khu vực xa dân cư; các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi 

cho các thương nhân thực hiện việc đầu tư; nâng cấp, xây dựng mới, di dời các 

trạm chiết nạp, kho dự trữ, kho lưu thông LPG trong khu vực dân cư vào các 

Khu công nghiệp hoặc các khu vực xa dân cư, nhằm ổn định hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, đảm bảo an toàn cháy nổ; 

 - Đối với các cơ sở kinh doanh LPG đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố chưa đảm bảo các quy định 

hiện hành thì chỉ được tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi trong Giấy chứng 

nhận. Trường hợp muốn tiếp tục hoạt động phải thực hiện theo các qui định hiện 

hành; 
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- Xây dựng và triển khai lộ trình thực hiện di dời, nâng cấp các cửa hàng 

kinh doanh LPG theo qui hoạch, thông báo đến tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

 II. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện chỉ đạo, tham mưu giám sát thực hiện, đề xuất điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được ban hành theo 

Quyết định này. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai thực hiện Quy 

hoạch; tham mưu triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển mạng lưới kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố; 

- Theo dõi, quản lý và tham gia thẩm định các điều kiện để cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các trạm nạp, kho chứa, cửa hàng kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo Quy hoạch và các quy định pháp luật hiện 

hành; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và lực lượng quản lý thị 

trường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng theo qui định hiện hành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt 

động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền. 

2. Các Sở, ban, ngành cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, có 

trách nhiệm phối hợp theo dõi, quản lý và kiểm tra giám sát việc tổ chức thực 

hiện quy hoạch.   

3. Trách nhiệm của các thương nhân kinh doanh LPG  

Chấp hành các yêu cầu, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về việc 

thực hiện các quy định điều kiện kinh doanh LPG và thực hiện nghiêm túc các 

qui định tại Quyết định Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lòng (LPG) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

đã được phê duyệt./.  
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Bảng 1: Trạm nạp LPG vào chai      

                                                       

TT 
Tên doanh 

nghiệp 

Tên trạm 

nạp và 

nhãn hiệu 

Địa chỉ 

Số lượng 

bồn chứa 

và dung 

tích 

Công 

suất chiết 

nạp 

Tấn/năm 

2014 

 

Số lượng 

võ chai 

 

Tổng số 

 lao 

động 

(người) 

01 

CN Tổng 

Công ty CP 

Gas 

PETROLIME

X tại  Đà Nẵng   

Trạm nạp 

LPG  

PETROLIM

EX GAS 

( GAS 
PETROLIMEX) 

 

100 Yết 

Kiêu, Thọ 

Quang, Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

 10 bồn 

mỗi bồn 

100 tấn , 

tổng sức 

chứa 

(1000 tấn) 

 

17.500 

 

 

300.000 

vỏ  

(12kg), 

50.000 

vỏ (48kg) 

 

 

 

 

39 

02 

Công ty 

TNHH 

MTV Kinh 

doanh Khí 

hóa lỏng 

Miền Trung 

Trạm nạp 

LPG 

PETROVIE

TNAM 

GAS 

(PETRO 

VIETNAM  

GAS) 

 

Lô M1, 

đường số 4-

KCN Liên 

Chiểu- Văn 

phòng số 33 

Nguyễn Súy 

–P Hòa 

Thuận Tây, 

QHC 

 02 bồn 

mỗi bồn 

30 tấn  

(60 tấn) 

5.400 

 

 

 

 

310.000 

vỏ chai 

 

 

 

63 

03 

Công ty CP 

Xây dựng 

và Thương 

mại 591 

Trạm nạp 

LPG VT-

Gas Đà 

Nẵng;  

nhãn hiệu 

(VT-GAS) 

 

Lô M2 KCN 

Liên Chiểu, Q. 

Liên Chiểu, 

TP Đà Nẵng 

(DT: 7.659 

m2), đất thuê 

KCN Liên 

Chiểu 

 01 bồn 25 

tấn và 01 

xe bồn 15 

tấn 

(40 tấn) 

 

2200 

 

 

 

5.000 vỏ  
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04 

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH Khí 

hoá lỏng 

Cội Nguồn 

(Vịêt Nam) 

tại Đà Nẵng 

Trạm nạp 

LPG 

ORIGIN; 

nhãn hiệu 

(ORIGIN) 

 

96 Yết Kiêu, 

Q. Sơn Trà, 

TP Đà Nẵng 

11.000m2 

20 bồn, 

mỗi bồn 

50 tấn 

(1.000 tấn) 

 

1959,6 

 

 

50.303 

vỏ 

(12kg), 

2.100 vỏ 

(45kg) 
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05 

Công ty CP 

năng lượng 

gas Miền 

Trung 

Trạm nạp 

PET GAS, 

nhãn hiệu 

(PET GAS) 

 

Gần khu CN 

Hòa Cầm  

5.400m2 (đất 

thuê Quân 

đội) 

02 bồn 50 

tấn (hiện 

mới sử 

dụng 01 

bồn)  

 

2.000 

 

 

12.600 

vỏ 

(12kg), 

700 vỏ 

(48kg) 

 

 

20 

 Tổng cộng   1.800 tấn 29.060 tấn 

677.903 

vỏ (12kg) 

và 52.800  

(45 -48kg) 

 

150 
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Bảng 2: Tổng hợp số liệu các cửa hàng kinh doanh LPG 

 

STT Quận, huyện 
Tổng số 

cửa hàng 

Dân số năm 

2015 

người 

Số hộ dân 

(hộ) 

Tỉ lệ trung 

bình Hộ 

dân/cửa hàng 

LPG 

1 Hải Châu 48 209.641 69.880 1.456 

2 Thanh Khê 47 190.877 63.626 1.354 

3 Liên Chiểu 61 158.558 52.853 866 

4 Cẩm Lệ 49 108.704 36.235 739 

5 Hòa Vang 46 130.845 43.615 948 

6 Sơn Trà 52 153.940 51.313 987 

7 Ngũ Hành Sơn 38 76.273 25.424 669 

 Tổng cộng 341 1.028.838 342.946 1.006 

       (Nguồn: Niên giám thống kê TPĐN năm 2015; Sở Công Thương và 

các Phòng Kinh tế quận, Phòng Công Thương huyện) 

 

 

Bảng 3: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG 

GIAI ĐOẠN 2015-2025 

            ĐVT: Cửa hàng 

 

TT 

 

QUẬN, 

HUYỆN 

 

Tổng số 

Trong đó 

Cửa hàng có 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

đang hoạt 

động 

Cửa hàng 

cần di dời 

địa điểm  

Cửa hàng 

có GCN đủ 

ĐKKD đã 

nghỉ kinh 

doanh 

Bổ sung mới 

(2015-2025) 

1 Hải Châu 55 47 1 1 7 

2 Thanh Khê 55 44 3 3 8 

3 Liên Chiểu 65 57 4 2 4 

4 Cẩm Lệ 60 46 3 6 11 

5 Hòa Vang  50 46 0 0 4 

6 Sơn Trà 60 50 2 2 8 

7 Ngũ Hành Sơn 55 37 1 3 17 

 Tổng số 400 327 14 17 59 
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Bảng 4: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG  

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

            ĐVT: Cửa hàng 

TT QUẬN, HUYỆN Tổng số 

Trong đó 

Giai đoạn 

(2015-2025) 

bổ sung mới 

(2026-2030) 

1 Hải Châu 60 55 5 

2 Thanh Khê 55 55 0 

3 Liên Chiểu 70 65 5 

4 Cẩm Lệ 60 60 0 

5 Hòa Vang 1 55 50 5 

6 Sơn Trà 60 60 0 

7 Ngũ Hành  Sơn 55 55 0 

 Tổng số 415 400 15 
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Phụ lục:  

 

* Các bảng Tiêu chuẩn Việt Nam: 

1. TCVN 8366:2010 về Bình chịu áp lực - Yêu cầu về thiết kế và chế tạo 

2. TCVN 6155:1996 về Bình chịu áp lực Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử 

dụng, sửa chữa 

3. TCVN 6156: 1996 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử 

dụng, sửa chữa 

4. TCVN 6304:1997 Chai chứa khí đốt hoá lỏng. Yêu cầu an toàn trong bảo 

quản, xếp dỡ và vận chuyển. 

5. TCVN 6485: 1999 Khí đốt hóa lỏng – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 

lít 

6. TCVN 6486:2008 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất - 

Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt.  

7. TCVN 7441:2004 Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu 

thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành 

8. TCVN 5699-2-88:2005 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - 

An toàn. 

9. TCVN 5307:2009 Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu Yêu cầu thiết kế. 

10. TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng - Yêu cầu chung về an 

toàn; 


