
 

 

Phụ lục số 01 

 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ  

CHẾ BIẾN KHÍ CHUYÊN DÙNG CHO NHU CẦU RIÊNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

           

Tên thương nhân:………………………………………………………………. 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:..................................  Fax: .................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do... cấp ngày... tháng... năm… 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, thương 

nhân đăng ký kế hoạch nhập khẩu, sản xuất và chế biến khí dùng cho nhu cầu riêng 

như sau:  

1. Kế hoạch nhập khẩu khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng 

- Loại khí:………………………………………………………………………. 

- Số lượng:……………………………………………………………………… 

- Mục đích sử dụng:……………………………………………………………. 

2. Kế hoạch sản xuất và chế biến khí chuyên dùng cho nhu cầu riêng 

- Loại khí:………………………………………………………………………. 

- Số lượng:……………………………………………………………………… 

- Mục đích sử dụng:……………………………………………………………. 

Chúng tôi cam kết sử dụng khí đúng mục đích và thực hiện đúng quy định tại 

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh 

khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 02 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN  

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG/LNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN  

XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

           

Tên thương nhân: ……………………………………………………………… 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:..................................  Fax: .................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do... cấp ngày... tháng... năm….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, xác nhận điều kiện đối với thương nhân sản 

xuất, chế biến LPG/LNG để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG theo 

quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Chính 

phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 03 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

LPG/LNG/CNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

        Kính gửi: Bộ Công Thương  

 

Tên thương nhân: ..................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:..................................  Fax: .................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... do... cấp ngày... tháng... năm….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, 

nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 

tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

                                   

 



 

 

Phụ lục số 04 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày ...  tháng ... năm... 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LPG/LNG/CNG 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG     

 

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG của…………………………………………. 
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….…….
(2)

, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu 

LPG/LNG/CNG 

Tên thương nhân: ..................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm …...       

Mã số thuế: ..………………………..…………………………………………... 

Đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG có 

giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... 

năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Tài chính;       

- Tổng cục Hải quan; 

- Lưu: VT,...
(2)

. 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

: Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện.. 

 



 

 

Phụ lục số 05 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

        Kính gửi: Bộ Công Thương  

 

Tên thương nhân: .................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm…….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm 

thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

                                   

 

 



 

 

Phụ lục số 06 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-BCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày .....  tháng .....  năm... 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 LÀM THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI LPG/LNG/CNG 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG     

 

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG của…………………………………..
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….……..
(2)

, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối 

LPG/LNG/CNG
 
 

Tên thương nhân:……………………………………………………………….
 
 

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm …....       

Mã số thuế:..………………………..…………………………………………….. 

Đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối 

LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG số 

…...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- …; 

- Lưu: VT,
 (2)

.... 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

: Tên thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 07 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

    Kính gửi: Sở Công Thương …
(1)

  

 

Tên thương nhân: ..................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:... do... cấp ngày... tháng... năm…….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện…. số... do... cấp ngày... tháng... năm…………. 
(2)

 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG 

vào chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016  

của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:  

Tên trạm nạp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm nạp: ..................................................................................................... 

Điện thoại: ............................................  Fax: ........................................................ 

Nhãn hiệu hàng hoá: ............................................................................................... 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 
(1)

:
 
Tỉnh, thành phố. 

(2)
: Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện làm thương nhân phân phối LPG. 



 

 

Phụ lục số 08 

 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 NẠP LPG VÀO CHAI 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG    

 

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện nạp LPG vào chai của………………………………………………………...
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….…….
(2)

, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai
 
 

Tên trạm nạp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm nạp: ..................................................................................................... 

Điện thoại:  ............................................  Fax: ........................................................ 

Nhãn hiệu hàng hoá: ................................................................................................ 

Thuộc sở hữu của thương nhân:…………………………………………………
 (1)

 

- Tên giao dịch đối ngoại:......................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................. 

- Mã số thuế:..……………………..……………………………………………. 

- Điện thoại: ................................ Fax: .................................................................... 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện số... do... cấp ngày... tháng... năm… 
(3)

      

Đủ điều kiện nạp LPG vào chai. 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai có giá trị đến hết ngày 

..... tháng .... năm ....; 
(4)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai số 

…...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./. 

 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương;       

- Chi cục QLTT; 

- …; 

- Lưu: VT,
 (2)

... 

GIÁM ĐỐC  
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

:
 
Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(2)
: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(3)
:
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện làm thương nhân phân phối LPG. 
(4)

: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 



 

 

Phụ lục số 09 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG/LNG/CNG 

 VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       

        Kính gửi: Sở Công Thương.… 

 

Tên thương nhân: .................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số... do... cấp 

ngày... tháng... năm…………………………………………………………………... 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp 

LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:  

Tên trạm nạp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm nạp: ..................................................................................................... 

Điện thoại: ............................................  Fax: ......................................................... 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

                                   

 



 

 

Phụ lục số 10 

 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 NẠP LPG/LNG/CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG    

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải của……………………………
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….……..
(2)

, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện 

vận tải
 
 

Tên trạm nạp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm nạp: ..................................................................................................... 

Điện thoại:  ............................................  Fax: ........................................................ 

Thuộc doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:…………………………….
 (1)

 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp 

ngày.... tháng.... năm …....       

Mã số thuế:..………………………..…………………………………………… 

Đủ điều kiện nạp LNG/CNG/LPG vào phương tiện vận tải. 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận 

tải có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải số …../GCNĐĐK-SCT ngày ... 

tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương;       

- Chi cục QLTT; 

- …; 

- Lưu: VT, 
(2)

… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

:Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện



 

 

Phụ lục số 11 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG/LNG/CNG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          

        Kính gửi: Sở Công Thương …  

 

Tên thương nhân: ..................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ kinh doanh số:... do... cấp 

ngày... tháng... năm….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp 

LPG/LNG/CNG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 

2016  của Chính phủ về kinh doanh khí, cụ thể:  

Tên trạm cấp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm cấp: ..................................................................................................... 

Điện thoại:  ............................................  Fax: ........................................................ 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016  của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn 

bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 12 

 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG/LNG/CNG 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG    

 

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cấp LPG/LNG/CNG của………………………………………………………
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….…….
(2)

, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG 

Tên trạm cấp: ........................................................................................................... 

Địa chỉ trạm cấp: ...................................................................................................... 

Điện thoại:  ............................................  Fax: ........................................................ 

Thuộc doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:…………………………….
 (1)

 

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp 

ngày.... tháng.... năm …....       

Mã số thuế : …………………………..………………………..………………. 

Đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG. 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG/LNG/CNG có giá trị đến hết 

ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp 

LPG/LNG/CNG số …../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở 

Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương;       

- Chi cục QLTT; 

- …; 

- Lưu: VT,
(2)

… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

:Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

 



 

 

Phụ lục số 13 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     

        Kính gửi: Sở Công Thương  

 

Tên thương nhân: ..................................................................................................... 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng 

đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 

3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

 (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

                              

 



 

 

 

Phụ lục số 14 

 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG     
 

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm tổng đại lý kinh doanh LPG của……………………………………………….
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….……..
(2)

, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG
 
 

Tên thương nhân:………………………………………………………………
 (1)

 

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.. do...cấp ngày.... tháng.... năm …....       

Mã số thuế: ..………………………..…………………………………………… 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có giá trị 

đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm 

tổng đại lý kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của 

Giám đốc Sở Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương;       

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, 
(2)

… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

 

* Chú thích:  
(1)

:
 
Tên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(2)
: Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

(3)
: Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

 



 

 

Phụ lục số 15 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        Kính gửi: Sở Công Thương  

 

Tên thương nhân:……………………………......................................................... 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp 

ngày... tháng... năm………………………………………………………………….. 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:……………………………………………………………………………………. 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý 

kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 

2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn 

bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 16 

 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

 LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG     

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

làm đại lý kinh doanh LPG của…………………………………………………….
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….……..
(2)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG
 
 

Tên thương nhân:………………………..………………………………….....
 (1)

 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................. 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /hợp tác xã/hộ kinh doanh số:.. do...cấp 

ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................    

Mã số thuế:.……………..……….…………………………………………… 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:  

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:…………………………………………………………………………………… 

Đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG có giá trị đến 

hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý 

kinh doanh LPG số …...../GCNĐĐK-BCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở 

Công Thương./. 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương;       

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, 
(2)

… 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

:Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh/hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

:Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

:Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

 



 

 

Phụ lục số 17 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Kính gửi: Sở Công Thương…  

 

Tên thương nhân: ………………………………................................................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................... 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/hộ kinh doanh  số:... do... cấp 

ngày... tháng... năm…………………………………………………………………… 

Mã số thuế: .............................................................................................................. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối: 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn 

bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 18 
 

UBND tỉnh/thành phố … 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
_________

 

 

Số:         /GCNĐĐK-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

........, ngày .....  tháng .....  năm... 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG     

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

về kinh doanh khí; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP; 

Xét hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại/cấp điều chỉnh /gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai của…………….
(1)

; 

Theo đề nghị của ……………………………………………………….……..
(2)

, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho 

cửa hàng bán LPG chai
 
 

Tên thương nhân:……………………………………………………………....
 (1)

 

Địa chỉ: .................................................................................................................... 

Điện thoại: ................................ Fax: ...................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã /hộ kinh doanh số:.. do...cấp 

ngày.... tháng.... năm ….......................................................................................................       

Mã số thuế:.……………..…………………………………………………..….. 

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:  

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh 

LPG:…………………………………………………………………………………… 

Đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

Điều 2.……………………....
(1)

 phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 

hàng bán LPG chai có giá trị đến hết ngày ..... tháng .... năm ....; 
(3)

 thay thế cho Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

số...../GCNĐĐK-SCT ngày ... tháng ... năm ... của Giám đốc Sở Công Thương./. 
 

 
Nơi nhận: 

- ... 
(1)

; 

- Bộ Công Thương ;       

- Chi cục QLTT; 

- Lưu: VT, …
(2)

. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký tên và đóng dấu) 

 



 

 

* Chú thích:  
(1)

:Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(2)

:Tên đơn vị trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 
(3)

:Sử dụng trong trường hợp cấp điều chỉnh/cấp lại/gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 



 

 

Phụ lục số 19 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN  

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Kính gửi: Bộ Công Thương/Sở Công Thương…          

 

Tên thương nhân:………………………… …..…………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................ 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh  số: ... do... cấp 

ngày... tháng... năm…………………………………………………………………… 

Mã số thuế : ............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện……………………………………………………. 

Đề nghị Bộ Công Thương/ Sở Công Thương xem xét cấp lại/điều chỉnh/gia hạn 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-

CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật 

khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục số 20 
 

ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG VÀ BÁO CÁO 

NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Kính gửi: Bộ Công Thương          

Tên thương nhân: ………………………………………………………………. 

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................. 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày.....tháng..... năm….. 

Mã số thuế: ............................................................................................................... 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện :…………………………………………………. 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 

của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP, chúng tôi xin đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG và báo 

cáo nhãn hiệu hàng hóa như sau: 

1. Hệ thống phân phối kinh doanh LPG 

 

STT Hệ thống phân phối Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

I. Tổng đại lý  

1.   

2.   

II. Đại lý  

1.   

2.   

III. Cơ sở kinh doanh LPG  

   

 2. Nhãn hiệu hàng hóa 

STT Tên nhãn hiệu Số Giấy đăng ký nhãn hiệu 

1.   

2.   

   
 

….,ngày….tháng…năm… 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 



 

 

 

Phụ lục số 21 

 

ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KINH DOANH LPG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Kính gửi: Sở Công Thương…  

          

Tên thương nhân: ..………………………….......................................................... 

Tên Tổng đại lý/đại lý kinh doanh LPG:………………………………………… 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện thoại:  ..................................  Fax: .................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh  số... do... cấp 

ngày... tháng... năm…………………………………………………………………… 

Mã số thuế:................................................................................................................ 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện số:…………………………………………………. 

Thực hiện quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 

của Chính phủ về kinh doanh khí và Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 

số 19/2016/NĐ-CP, chúng tôi xin đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG như 

sau: 

STT Hệ thống phân phối Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

I. Đại lý   

1.   

2.   

II. Cơ sở kinh doanh LPG  

1.   

2.   

 

….,ngày….tháng…năm… 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- Lưu: … 

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 


