
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Số: 890/UBND-KT&HT 

V/v tăng cường công tác quản lý  

an toàn trong hoạt động  

kinh doanh khí. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày 27 tháng 8  năm 2020 

       

       Kính gửi:  

    - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn;                     

    - Các thương nhân kinh doanh mua bán khí, cửa   

                                           hàng bán LPG chai. 

 

Thực hiện Công văn số 955/SCT-QLTM ngày 17/8/2020 của Sở Công thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác quản lý an toàn trong hoạt động kinh 

doanh khí. Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa 

lỏng, UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các 

xã, thị trấn, Các thương nhân kinh doanh mua bán khí, cửa hàng bán LPG chai thực 

hiện tốt các nội dung cụ thể sau đây: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

của cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại điểm b, khoản 3, Nghị định số 

87/2018/NĐ-CP. Đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai không duy trì đúng các điều 

kiện kinh doanh; điều kiện về an toàn phòng, chống cháy nổ thì xem xét  trình 

UBND huyện thu hồi Giấy Chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 46 

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP. 

2. UBND các xã, thị trấn 

 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn trong sử dụng khí dầu mỏ hóa 

lỏng đối với cộng đồng, cụ thể: 

+ Quy định an toàn trong sử dụng gas: Yêu cầu an toàn trong sử dụng bếp gas, 

dây mềm, van điều áp, chai LPG, chai LPG mini; 

+ Biện pháp kiểm tra chai chứa LPG, LPG mini để đảm bảo an toàn khi sử 

dụng; 

+ Cách thức xử lý khi phát hiện rò rỉ gas đối với các hộ gia đình. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cửa hàng bán lẻ LPG chai nghiêm túc thực 

hiện một số nội dung sau: 
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+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của cửa hàng bán lẻ LPG chai 

quy định tại Điều 32 và các quy định về an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai 

quy định tại Điều 53 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh 

khí; 

+ Không mua, bán LPG chai không có nguồn gốc xuất xứ, không phù hợp với 

hợp đồng đã ký với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối; không mua, bán các loại 

chai LPG đang lưu thông trên thị trường thuộc sở hữu của thương nhân kinh doanh 

LPG đầu mối khác; 

+ Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, lắp đặt, hướng dẫn khách hàng 

về an toàn sử dụng LPG tại các cơ sở kinh doanh và trong quá trình sử dụng; 

3. Các thương nhân kinh doanh mua bán khí, cửa hàng bán LPG chai 

- Các thương nhân kinh doanh mua bán khí nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ và trách nhiệm quy định tại Điều 22 và các quy định về an toàn trong hoạt động 

kinh doanh khí quy định tại Chương IV Nghị định số 87/2018/NĐ-CP; chịu trách 

nhiệm quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình. 

-  Các cửa hàng bán LPG chai thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của 

cửa hàng bán lẻ LPG chai quy định tại Điều 32 và các quy định về an toàn đối với 

cửa hàng bán lẻ LPG chai quy định tại Điều 53 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ về kinh doanh khí. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; UBND các 

xã, thị trấn; Các thương nhân kinh doanh mua bán khí, cửa hàng bán LPG chai 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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