
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /KL-SCT                                     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                
 

Sơn La, ngày      tháng  11  năm 2021 

                                                                             

KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu 

đối với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú 
 

             

 Thực hiện Quyết định số 248/QĐ-SCT ngày 18/10/2021 của Sở Công 

thương về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động 
kinh doanh xăng dầu đối với Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Chiềng Bôm, 
thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú; Kế 

hoạch số 56/KH-ĐTT ngày  18/10/2021 của Đoàn thanh tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH 

Thương mại và Xây dựng Khau Tú 

 Từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Đoàn 

Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 

Khau Tú tại Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Chiềng Bôm. 

Xét Báo cáo kết quả Thanh tra ngày 09/11/2021 của Đoàn thanh tra, Giám 

đốc Sở Công thương kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

- Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú, Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 226, đường Trường Chinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, có lĩnh vực 

hoạt động chính là kinh doanh xăng dầu. Công ty có Chủ tịch hội đồng 
thành viên kiêm Giám đốc.  

 - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú có Cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu địa chỉ tại bản Nhộp xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, Sơn La. 

 - Số nhân viên trực tiếp tham gia bán hàng: có 02 nhân viên 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

   1. Hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng của hàng xăng dầu 

Các hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng của hàng xăng dầu Chiềng Bôm của 
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú gồm có: 

- Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Sơn La 
Chủ trương điều chỉnh Dự án Cửa hàng xăng dầu Chiềng Bôm. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN102006 ngày 27/7/2018 do 
UBND tỉnh Sơn La cấp theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 27/7/2018. 
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- Giấy phép thi công số 1393/GPTC-SGTVT ngày 07/10/2015 của Sở 
Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đối với công trình nút giao đấu nối đường dẫn 

vào CHXD với đường tỉnh 108 (Km3+750) . 

- Giấy phép xây dựng số 23/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cấp 

ngày 04/11/2015. 

     2. Hồ sơ về hoạt động kinh doanh xăng dầu    

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh mã số 5500537024 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 29/10/2020 (đăng ký lần đầu ngày 
25/04/2016; đăng ký lần 2, ngày 24/07/2017). 

- Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 

33/GCNĐĐK-SCT do Sở Công thương cấp ngày 12/7/2019 (có giá trị đến 
12/7/2024). 

- Hợp đồng đại lý bao tiêu xăng dầu số 20/01/ĐLBTXD/HT-KT/2021 ký 
với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Trọng ngày 01/01/2021 hợp 

đồng có hiệu đến ngày 31/12/2022. 

- Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ số 26213888 ký với Bảo hiểm BIDV Tây 
Bắc (BIC) ngày 18/10/2021.  

- Xác nhận đăng ký thời gian bán hàng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
Chiềng Bôm do Sở Công thương xác nhận ngày 12/8/2020. 

- Giấy chứng nhận kiểm định Cột dầu số (N”): 626-21, số: AA 249336; Cột 

xăng Cột xăng số (N”): 625-21, số: AA 249337; Bộ ca đong số (N”): 624-21 do 
do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Sơn La kiểm định ngày 21/7/2021(có thời hạn đến ngày 

30/7/2022). 

   3. Công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm của Công ty TNHH Thương mại và 
Xây dựng Khau Tú cơ bản đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy được 
cơ quan có thẩm quyền xác nhận:  

- Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của Phòng Cảnh sát 

PCCC&CNCH Công An tỉnh Sơn La cấp  ngày 16/9/2015. 

- Biên bản kiểm tra an toàn PCCC định kỳ ngày 05/5/2021 của Phòng Cảnh 
sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Sơn La lập. 

4. Hiện trạng cơ sở vật chất 

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm có quy mô cửa hàng xăng dầu cấp 
III, gồm có: 

- 02 cột bơm (01 cột dầu đơn, 01 cột xăng đơn), các cột bơm Trung tâm kỹ 
thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học công Công nghệ tỉnh 

Sơn La kiểm định định kỳ; 

+ 01 bể chứa xăng (dung tích 25 m3); 

+ 01 Bể chứa dầu (dung tích 25 m3). 
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- Các hạng mục khác bao gồm: Sân bê tông, mái che cột bơm, nhà bán hàng, 
cụm bể chứa; khoảng cách an toàn cơ bản đảm bảo các điều kiện theo quy chuẩn 

quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT. 

5. Điều kiện kinh doanh đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu  

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm thuộc Công ty TNHH Thương mại 

và Xây dựng Khau Tú đã được cấp Giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ 
xăng dầu số 33/GCNĐĐK-SCT do Sở Công thương cấp ngày 12/7/2019 theo 

quy định Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (có giá trị đến 12/7/2024). 

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm có 02 nhân viên trực tiếp bán xăng 

dầu có chứng chỉ nghiệp vụ nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi 
trường được cơ quan có thẩm quyền cấp (Bà Lò Thị Phương; Quàng Thị Chiên). 

- Quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú 
đối với Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm thực hiện cơ bản đảm bảo theo 

quy định tại Điều 26 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP quy định về Quyền và nghĩa 
vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

III. KẾT LUẬN  

1. Kết quả đạt được 

- Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú cơ bản đã chấp hành tốt 
các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình kinh 

doanh không để xảy ra các sự cố liên quan (như cháy, nổ, tràn dầu.). 

- Hồ sơ pháp lý về đầu tư, xây dựng của hàng xăng dầu, về hoạt động kinh 

doanh xăng dầu của cửa hàng xăng dầu Chiềng Bôm thuộc sở hữu của Công ty 
TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú đã được các cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận và đủ điều kiện để bán lẻ xăng dầu. 

2. Hạn chế, sai phạm của đối tượng thanh tra 

2.1. Hạn chế 

 - Về điều kiện kinh doanh đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Chứng chỉ đào 

tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của bà Lò Thị Phương, nhân viên 
trực tiếp bán xăng dầu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chiềng Bôm thuộc Công ty 

TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú đã hết hiệu lực theo quy định tại Điều 
11 của Thông tư số 43/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Về Điều kiện cơ sở vật chất cửa hàng xăng dầu: Hệ thống thu gom nước 
thải nhiễm dầu của cửa hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định tại điểm c, 

Khoản 1, Điều 13 Quy chuẩn 01:2020/BCT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. 

 2.2. Sai phạm: không. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG  

Không. 
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V. YÊU CẦU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHAU TÚ 

1. Khắc phục hạn chế đã được Đoàn thanh tra chỉ ra như sau: 

  1.1. Liên hệ với các Sở Tài nguyên Môi trường để đăng ký danh sách và 
bố trí cho nhân viên trực tiếp bán hàng xăng dầu đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi 

trường trong kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Thông tư 43/2014/TT-
BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

  1.2. Cải tạo lại bể thu gom nước thải nhiễm dầu của Cửa hàng đảm bảo 
theo quy chuẩn thiết kế. Hệ thống rãnh thoát phải bố trí nắp đậy bằng tấm đan bê 

tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng 
dầu. Bổ sung hệ thống rãnh thu gom nước thải nhiễm dầu tại khu vực xuất xăng 

dầu và khu vực khu rửa xe, bảo dưỡng xe. 

   1.3. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới về hướng dẫn, chỉ đạo có liên 

quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu để thực hiện đảm bảo theo quy định của 
pháp luật. 

 2. Đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khau Tú triển khai thực 
hiện các nội dung tại mục 1 Phần V, báo cáo kết quả về Sở Công thương qua Thanh tra 
Sở trước ngày 30/11/2021).   

Trên đây là Kết luận cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Thanh Nga Tây 

Bắc. Giao Thanh tra sở theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung tại Mục V của Kết 
luận./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Lãnh đạo Sở; 
- Đoàn thanh tra; 
- Công ty TNHH TM&XD Khau Tú; 
- Trang Web của Sở; 
- Lưu: VT, HSTTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Doan 
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