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KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng 

xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại Việt Quốc 
  

  

 

 

  

Thực hiện Quyết định số 109/QĐ-SCT ngày 31/5/2017 của Giám đốc Sở Công Thƣơng 

tỉnh Lạng Sơn về việc Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh 

doanh xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV TM Việt 

Quốc (gọi tắt là Công ty) từ ngày 22/6/2017 đến ngày 02/8/2017. Đoàn thanh tra số 109 đã 

tiến hành thanh tra tại Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng; 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 21/BC-ĐTTr ngày 08/8/2017 của Trƣởng Đoàn Thanh tra, 

Giám đốc Sở Công Thƣơng tỉnh Lạng Sơn Kết luận nhƣ sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP 
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VIỆT QUỐC. 

2. Địa chỉ tr  sở ch nh: Số 306, khu D y Thép, thị tr n Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

3. Ngành nghề kinh doanh ch nh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, kh  và các sản phẩm liên 

quan. 

4. Vốn điều lệ: 2.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng). 

5. Chủ doanh nghiệp: Ông Trần Minh Bách, sinh ngày 10/12/1972, d n tộc Kinh, quốc tịch 

Việt Nam, gi y chứng minh nh n d n số 080809790, do Công an tỉnh Lạng Sơn c p ngày 

18/9/2006, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú số 306, khu D y Thép, thị tr n Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ch  ở hiện nay số 306, khu D y Thép, thị tr n Đồng Đăng, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

6. Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty: Bà Đặng Lệ Thoa – Giám đốc công ty, sinh 

ngày 05/4/1973, d n tộc kinh, quốc tịch Việt Nam, gi y chứng minh nh n d n số 

080913212, do Công an tỉnh Lạng Sơn c p ngày 16/12/2011, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng 

trú số 29, Minh Khai, khối 10, phƣờng Hoàng Văn Th , thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn; ch  ở hiện nay số 306, khu D y Thép, thị tr n Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

7. Tên đối tƣ ng thanh tra: Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV 

Thƣơng mại Việt Quốc; Địa chỉ: xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Các điều kiện về kinh doanh xăng dầu được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ Về kinh doanh xăng dầu 

1.1. Về địa điểm kinh doanh của cửa hàng 
Địa điểm Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV thƣơng mại Việt 

Quốc phù h p với quy hoạch mạng lƣới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2011-2020, định hƣớng đến năm 2025 đƣ c Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại 



Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lƣới 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, định hƣớng đến năm 

2025 và Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc bổ sung Quy hoạch mạng lƣới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2011-2020, định hƣớng đến năm 2025.      

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

                                                         

1.2. Việc thiết kế, xây dựng theo các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV thƣơng mại Việt Quốc đã 

đƣ c c p gi y phép x y dựng và đƣ c x y dựng theo đúng gi y phép x y dựng do cơ quan 

có thẩm quyền c p và có trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định. 

1.3. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đại lý, cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu 
1.3.1. Hồ sơ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của cửa hàng gồm: 

a) Gi y chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số doanh nghiệp 

4900642254 đăng ký lần đầu ngày 16/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/10/2014. 

b) Gi y phép x y dựng cửa hàng xăng dầu số 31/GPXD do UBND tỉnh Lạng Sơn c p ngày 

12/8/2013. 

c) Gi y chứng nhận Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu số 18/GCNĐĐK-SCT do Sở 

Công Thƣơng tỉnh Lạng Sơn c p ngày 05/11/2015, có giá trị đến hết ngày 05/11/2020. 

d) Văn bản thông báo về việc ch p nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng của Dự 

án Cửa hàng xăng dầu Việt Quốc của Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc số 

24/TB-UBND do UBND huyện Cao Lộc c p ngày 07/2/2013. 

đ) Công văn nghiệm thu PCCC cửa hàng xăng dầu số 318/PC66-NT ngày 08/9/2014 của 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. 

e) Các hồ sơ, tài liệu khác về x y dựng công trình cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh 

nghiệp, nhƣ: khảo sát, lập, thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế thi 

công đƣ c doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

f) Kiểm tra thực tế tại công trình 

- Nhà bán hàng và bể chứa xăng: Thi công theo đúng thiết kế đã đƣ c phê duyệt, phù h p 

với quy định tại Bảng 2, khoảng cách tối thiểu giữa các hạng m c x y dựng trong cửa hàng 

bán lẻ xăng dầu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa 

hàng xăng dầu ban hành kèm theo Thông tƣ số 11/2013/BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công 

Thƣơng về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Qua kiểm tra không th y có hiện tƣ ng 

công trình bị lún, nứt, bị xuống c p, đảm bảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

01:2013/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu ban hành kèm theo Thông tƣ số 

11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thƣơng về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng 

dầu. 

g) Bảng kê trang thiết bị cửa hàng xăng dầu theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị 

định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Ch nh phủ về kinh doanh xăng dầu. 

h) Chứng chỉ nghiệp v  của cán bộ quản lý, nh n viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu của 

doanh nghiệp. Tại thời điểm thanh tra Công ty có 07 lao động, trong đó có 02 cán bộ quản 

lý doanh nghiệp và 05 lao động trực tiếp bán hàng đã có đầy đủ các chứng chỉ nghiệp v  

về PCCC và Bảo vệ môi trƣờng trong kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định. 



i) H p đồng đại lý, mua bán xăng dầu 

Tại thời điểm thanh tra Công ty xu t trình các h p đồng đại lý với các doanh nghiệp đầu 

mối và thƣơng nh n ph n phối xăng dầu, c  thể nhƣ sau: 

* Trong kỳ thanh tra 2015-2016 
- Năm 2015: Ký kết 01 h p đồng mua bán xăng dầu với  Công ty Cổ phần xăng dầu dầu 

kh  Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 6c, phƣờng Hồng Hải, Thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0333.635.566 (Hợp đồng số 01/ĐL-2014 ngày 

18/9/2014, có giá trị từ 18/9/2014 đến ngày 31/12/2015). 

- Năm 2016: Ký kết 01 h p đồng mua bán xăng dầu với 01 nhà ph n phối, đó là: Công ty 

Cổ phần xăng dầu dầu kh  Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 6c, phƣờng 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 0333.635.566 (Hợp đồng 

số 31/ĐLXD/PVOILQN-2016 ngày 31/12/2015; có giá trị từ 31/12/2015 đến ngày 

31/12/2016). 

* Quá trình Thanh tra, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra thêm hợp đồng mua bán xăng dầu 

năm 2017 của Công ty 
- Kết quả: Năm 2017 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc đã ký kết 02 h p đồng 

mua bán xăng dầu với 02 nhà ph n phối đó là: 

+ Công ty Cổ phần xăng dầu dầu kh  Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 

6c, phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 

0333.635.566 (Hợp đồng số 13/ĐLXD – DKQN- PKD-VQ/2017 có giá trị từ 01/01/2017 

đến ngày 31/12/2017). 

+ Công ty TNHH Thƣơng mại và vận tải Hà Sơn; có địa chỉ tại thôn Thắng L i, xã Phú 

Minh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.399.334.664 (Hợp đồng số 01/HĐ 

ĐLXD ngày 08/12/2016, có giá trị từ 01/01/2017 đến ngày  31/12/2017). 

Trong thời kỳ thanh tra, năm 2015 Công ty ký 01 h p đồng đại lý xăng dầu với Công ty Cổ 

phần xăng dầu dầu kh  Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 6c, phƣờng 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là doanh nghiệp đầu mối cung c p xăng 

dầu cho doanh nghiệp là đúng với quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Ch nh phủ về kinh doanh xăng dầu. Năm 2016 công 

ty xu t trình 01 H p đồng mua bán xăng dầu với Công ty cổ phần xăng dầu dầu kh  Quảng 

Ninh. Tuy nhiên, quá trình Thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra hóa đơn mua 

bán hàng của tháng 10 năm 2016 của Công ty thì Đoàn thanh tra phát hiện Công ty có mua 

Xăng Ron 95-II với Công ty TNHH Thƣơng mại và vận tải Hà Sơn, có địa chỉ tại thôn 

Thắng L i, xã Phú Minh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. C  thể: 

- Hóa đơn số 0011897 ngày 01/10/2016 mua 21.320 l t xăng RON95-II 

- Hóa đơn số 0012124 ngày 19/10/2016 mua 21.320 l t xăng RON95-II 

 Năm 2017 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc đã xu t trình 02 bản h p đồng 

mua bán xăng dầu ký với 02 nhà ph n phối đó là: Công ty Cổ phần xăng dầu dầu kh  

Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 6c, phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Thƣơng mại và vận tải Hà Sơn; có địa chỉ tại 

thôn Thắng L i, xã Phú Minh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 

1.3.2. Kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu về thời gian 

bán hàng, giá bán lẻ, biển hiệu: 

- Tại thời điểm kiểm tra, tại cửa hàng có treo bảng niêm yết giá bán xăng dầu và niêm yết 

tại bảng điện tử của các cột bơm, bán đúng giá niêm yết. 

- Qua kiểm tra các hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp cung c p, đối chiếu với Thông báo 

giá bán lẻ xăng dầu của Liên Bộ Tài ch nh-Bộ Công Thƣơng cho th y giá bán lẻ xăng dầu 

của Công ty đều đƣ c điều chỉnh tăng, giảm đúng với giá xăng dầu do Nhà nƣớc quy định. 

- Niêm yết thời gian bán hàng: Tại cửa hàng đã có bảng niêm yết thời gian bán hàng là 

24/24 giờ hàng ngày. 



- Treo biển hiệu tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Tại Cửa hàng đã thực hiện việc treo biển 

hiệu của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 38, Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

- Tại thời điểm kiểm tra cửa hàng đã có treo biển hiệu của Công ty CP xăng dầu dầu kh  

Quảng Ninh là doanh nghiệp đã ký h p đồng đại lý cung ứng xăng dầu cho Công ty theo 

đúng quy định tại Khoản 4, Điều 26, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của 

Ch nh phủ về kinh doanh xăng dầu. 

2. Các quy định về công tác bảo vệ môi trường 
a. Kiểm tra hồ sơ pháp lý về môi trường 

- Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng của Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc đã 

đƣ c Ủy ban nh n d n huyện Cao Lộc ch p nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trƣờng 

và đã có báo cáo kết quả quan trắc môi trƣờng năm 2015, 2016. 

- Đã có Sổ đăng ký chủ nguồn thải ch t thải nguy hại, mã số QLCTNH: 20.0000.136T (c p 

lần đầu) ngày 09/12/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn c p. 

- Đã có Gi y chứng nhận đào tạo nghiệp v  Bảo vệ môi trƣờng do Trung T m Đào tạo và 

truyền thông môi trƣờng - Tổng c c môi trƣờng c p ngày 12/8/2011, ngày 10/6/2013 và 

ngày 07/7/2014 cho 07 cán bộ quản lý và ngƣời lao động của Công ty. 

b. Kiểm tra hiện trạng thực tế 

- Ch t thải rắn sinh hoạt đƣ c doanh nghiệp thu gom vào thùng theo quy định và đƣ c đơn 

vị có chức năng đƣa đi xử lý. 

- Nƣớc mƣa, nƣớc mặt chảy tràn khu vực đƣ c thu về hố lắng, đang x y dựng hố chứa cát 

để lắng dầu thải trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nh n viên tại doanh 

nghiệp đƣ c thu gom và xử lý bằng hệ thống bể tự hoại. 

c. Kết Luận 

- Công ty đã có đầy đủ các thủ t c về môi trƣờng theo quy định. 

- Yêu cầu Công ty hoàn thành x y dựng hố chứa cát để lắng dầu thải trƣớc khi xả thải ra 

môi trƣờng. 

3. Về công tác đo lường, chất lượng 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc 

sử d ng 08 cột/09 vòi bơm, trong đó có 04 vòi bơm dầu và 05 vòi bơm xăng. Qua kiểm tra 

thực tế cho th y Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng đã thực hiện đúng quy định của nhà nƣớc 

về lĩnh vực đo lƣờng trong sử d ng phƣơng tiện đo nhóm 2 và phép đo. Cửa hàng đã trang 

bị bộ ca đong, bình đong để tự kiểm tra theo qui định. 

4. Về công tác phòng cháy chữa cháy        
Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc đã đƣ c các cơ quan có thẩm quyền c p đầy 

đủ gi y tờ pháp lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với hoạt động kinh doanh xăng 

dầu. Đã lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC đầy đủ theo quy định tại Điều 3, 

Thông tƣ 06/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an. Các thành viên Đội PCCC 

cơ sở đã đƣ c c p gi y chứng nhận hu n luyện nghiệp v  về PCCC. Tại Cửa hàng xăng 

dầu Đông Đăng đã trang bị bình chữa cháy các loại, nội quy, tiêu lệnh PCCC, các biển c m 

lửa...., các phƣơng tiện PCCC đảm bảo theo quy định và đã mua bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc năm 2015, 2016, 2017. 

5. Về thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước 
Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc đi vào hoạt động đã đƣ c Sở Kế hoạch vầ 

Đầu tƣ tỉnh Lạng Sơn c p gi y phép mã số doanh nghiệp 4900642254 đăng ký lần đầu 

ngày 16/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 27/10/2014. Với số vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp là: 2.800.000.000,đ (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng). 

5.1.  Một số chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

* Năm 2015 
- Thuế TNDN phải nộp: 11.968.230,đ 



- Thuế khác: 8.466.200,đ (bao gồm cả thuế môn bài) 

- Thuế VAT đầu ra phải nộp: 3.153.572.825,đ 

- Thuế VAT đƣ c kh u trừ: 4.447.480.047,đ (Năm 2014 chuyển sang: 578.713.530,đ; Năm 

2015: 3.868.766.517,đ); Số đã đƣ c kh u trừ: 3.142.422.910,đ; số chƣa đƣ c kh u trừ 

chuyển năm sau: 1.305.057.137,đ 

* Năm 2016 
- Thuế TNDN phải nộp: 178.005.109đ (cả năm 2015) 

- Thuế khác: 13.164.501,đ (bao gồm cả thuế môn bài) 

- Thuế VAT đầu ra phải nộp: 5.164.346.108,đ 

- Thuế VAT đƣ c kh u trừ: 6.026.375.621,đ (Năm 2015 chuyển sang: 1.305.057.137,đ; 

Năm 2016: 4.721.318.484,đ); Số đã đƣ c kh u trừ: 5.173.067.926,đ; số chƣa đƣ c kh u 

trừ chuyển năm sau: 853.307.695,đ). 

5.2. Kết quả thanh tra 
Qua kiểm tra hồ sơ trên báo cáo quyết toán 02 năm (2015, 2016) của Công ty, Công ty đã 

quyết toán; cơ bản Công ty đã thực hiện kê khai nộp thuế và ch p hành nghĩa v  thuế đối 

với ng n sách nhà nƣớc. 

III. KẾT LUẬN 
Trong thời kỳ thanh tra, Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV 

Thƣơng mại Việt Quốc, cơ bản đã tu n thủ và ch p hành các quy định của pháp luật trong 

hoạt động kinh doanh xăng dầu, kết quả c  thể nhƣ sau: 

1. Kết quả đạt được 
- Công ty TNHH MTV thƣơng mại Việt Quốc đã có đầy đủ các thủ t c hành ch nh nhƣ: 

Đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, gi y phép 

x y dựng cửa hàng, gi y chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, gi y xác nhận 

đăng ký bảo vệ môi trƣờng, gi y chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảng kê 

trang thiết bị cửa hàng, phiếu kiểm định cột bơm, các thiết bị đo lƣờng... 

- Địa điểm Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV thƣơng mại Việt 

Quốc phù h p với quy hoạch mạng lƣới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2011-2020, định hƣớng đến năm 2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Cửa hàng bán lẻ xăng dầu đƣ c thiết kế, x y dựng theo đúng gi y phép x y dựng do cơ 

quan có thẩm quyền c p và có trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định. 

- Doanh nghiệp đã thực hiện niêm yết công khai giá bán lẻ các loại xăng dầu, niêm yết thời 

gian bán hàng, thực hiện treo biển hiệu đầy đủ, đúng quy định. 

- Về cơ bản, doanh nghiệp đã đảm bảo các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa 

cháy, bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

2. Hạn chế, sai phạm 
Trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc 

Công ty TNHH MTV thƣơng mại Việt Quốc còn một số tồn tại, hạn chế và sai phạm nhƣ 

sau: 

2.1. Về hợp đồng đại lý, mua bán xăng dầu 
Trong thời kỳ thanh tra có năm 2016 và năm 2017 Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt 

Quốc đã thực hiện mua bán xăng dầu với 02 nhà ph n phối đó là: Công ty Cổ phần xăng 

dầu dầu kh  Quảng Ninh; có địa chỉ tại số 9, Hải Lộc, tổ 2, khu 6c, phƣờng Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Thƣơng mại và vận tải Hà Sơn;có 

địa chỉ tại thôn Thắng L i, xã Phú Minh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (có hóa đơn mua bán 

hàng hóa và hợp đồng kèm theo), để kinh doanh là không đúng với quy định tại Khoản 2 

Điều 23 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Ch nh phủ Về kinh doanh xăng 

dầu. 

2.2. Các quy định về công tác bảo vệ môi trường 



Tại thời điểm kiểm tra xác minh thực tế, cửa hàng đang x y dựng hố chứa cát để lắng dầu 

thải trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 
Từ kết quả thanh tra nhƣ trên, Giám đốc Sở Công Thƣơng tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: 

1. Về xử lý vi phạm hành chính 
Giao Trƣởng Đoàn thanh tra chỉ đạo lập biên bản vi phạm hành ch nh; xử phạt vi phạm 

hành ch nh theo thẩm quyền đối với Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH 

MTV Thƣơng mại Việt Quốc về hành vi vi phạm: Ký hợp đồng làm thương nhân nhận 

quyền bán lẻ xăng dầu vượt quá số lượng thương nhân đầu mối; quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. 
2. Đối với Cửa hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV Thương mại 

Việt Quốc 
Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế đã đƣ c chỉ ra trong quá trình thanh tra 

trực tiếp tại đơn vị và ch m dứt ngay việc mua, bán xăng dầu vƣ t quá số lƣ ng thƣơng 

nh n đầu mối theo quy định của pháp luật. 

Trên đ y là Kết luận Thanh tra việc ch p hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Cửa 

hàng xăng dầu Đồng Đăng thuộc Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc. Yêu cầu 

Đoàn thanh tra, Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Việt Quốc thực hiện nghiêm túc Kết 

luận Thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra về Sở Công Thƣơng 

tỉnh Lạng Sơn trƣớc ngày 15/9/2017./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (B/cáo); 
- Cty TNHH MTV TM Việt Quốc; 
- Thanh tra Sở; 
- Lưu: HSTTr, VT. 
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