T H Ô N G TƯ
CỦA BỘ T HƯ Ơ N G M ẠI SỐ 14/1999/TT-BTM NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM
1999 HƯ Ớ N G DẪN ĐI ỀU KI ỆN KINH DOANH X Ă N G DẦU
Thi hành Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-3-1999 của Chính phủ về hàng hoá
cấm lưu thông, dịch vụ cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh
doanh, kinh doanh có điều kiện, Bộ Thương mại hướng dẫn các điều kiện kinh doanh
xăng dầu trên thị trường Việt Nam, như sau:
I- PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Xăng dầu quy định trong Thông tư này là sản phẩm lọc dầu, bao gồm các loại:
xăng ô tô, xăng dung môi, xăng pha sơn, diesel, mazut, dầu hoả, Jet A-1 và TC-1, sau
đây gọi chung là xăng dầu.
2. Kinh doanh xăng dầu quy định trong Thông tư này gồm các hoạt động sau:
2.1. Bán buôn xăng dầu; bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng xây dựng cố định trên
đất liền hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thuỷ chuyên dùng làm cửa hàng bán lẻ
xăng dầu trên sông, trên biển.
2.2. Dịch vụ giao nhận, bảo quản xăng dầu tại các kho, cảng xăng dầu chuyên dùng
hoặc sử dụng các phương tiện vận tải thuỷ chuyên dùng làm kho nổi trên sông, trên biển.
2.3. Dịch vụ vận tải xăng dầu bằng các phương tiện vận tải chuyên dùng đường bộ,
đường sông và đường biển.
3. Các điểm bán lẻ xăng dầu, của hàng bán lẻ xăng dầu trong Thông tư này được
gọi chung là cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
4. Thương nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam phải tuân thủ các quy
định tại Thông tư này.
5. Đối với việc bán lẻ xăng dầu tại các địa bàn miền núi cao, hải đảo Sở Thương
mại căn cứ vào các quy định của Thông tư này hướng dẫn các điều kiện kinh doanh phù
hợp với đặc điểm cụ thể của các địa bàn nói trên.
6. Cơ sở sản xuất, lực lượng vũ trang có nhu cầu dự trữ, tồn chứa xăng dầu, xây
dựng cơ sở kho tàng, bể chứa xăng dầu, đầu tư phương tiện vận tải... không dùng vào
mục đích kinh doanh xăng dầu trên thị trường mà để phục vụ trực tiếp sản xuất, sẵn sàng
chiến đấu, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
7. Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định riêng.
8. Thương nhân làm đại lý mua bán xăng dầu, ngoài việc tuân thủ các quy định tại
Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về đại lý mua bán hàng hoá tại Mục 6
Chương II Luật Thương mại ngày 10-5-1997.
II- ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Thương nhân kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu; kinh doanh các dịch vụ kho,
cảng, vận tải xăng dầu phải bảo đảm 5 điều kiện sau đây:
1. Điều kiện về chủ thể kinh doanh:
Phải là thương nhân được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ghi rõ kinh doanh mặt hàng xăng dầu.
Riêng đối với thương nhân kinh doanh bán buôn, kho, cảng thì chủ thể kinh doanh
phải là doanh nghiệp.
2. Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị:
2.1. Yêu cầu về thiết kế:
a. Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền: yêu cầu về thiết kế phải theo quy
định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530: 1998 (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).
b. Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các phương tiện trên sông, trên biển:
- Trường hợp cửa hàng xây dựng cố định trên đất liền để bán xăng dầu cho tàu,
thuyền, ghe, xuồng... trên sông, trên biển: ngoài việc thiết kế cửa hàng phải thực hiện
theo quy định tại điểm a trên đây, còn phải có thiết kế xây dựng cầu tàu cố định cho tàu,
thuyền, ghe, xuồng... cặp vào để đảm bảo an toàn khi bơm rót xăng dầu.
- Trường hợp sử dụng phương tiện vận tải đường bộ (ô tô xi-téc) để bán xăng dầu
cho tầu, thuyền, ghe, xuồng.... trên sông, trên biển thì phải có bãi đỗ xe được thiết kế,
xây dựng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về mặt bằng; có thiết kế, xây dựng cầu tàu cố định
cho tàu, thuyền, ghe, xuồng.... cặp vào để đảm bảo an toàn khi bơm rót xăng dầu.
- Trường hợp sử dụng phương tiện vận tải thuỷ chuyên dùng làm cửa hàng bán lẻ
xăng dầu trên sông, trên biển: phải được thiết kế trên các phương tiện được phép lưu
hành, bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng chống tràn vãi xăng dầu
và bảo vệ môi trường.
c. Việc thiết kế phải do một tổ chức có tư cách pháp nhân được phép hoạt động
thiết kế theo quy định của Nhà nước.
2.2. Về địa điểm kinh doanh xăng dầu:
a. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên đất liền: phải được cơ quan chức năng có thẩm
quyền cấp Giấy phép xây dựng.
b. Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho nổi trên sông, trên biển:
- Cửa hàng, kho nổi cố định: phải được neo đậu tại các điểm theo quy định của địa
phương và được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường sông hoặc quản lý đường biển
chấp thuận.
- Cửa hàng, kho nổi di động: khi neo đậu để bán hàng không làm ảnh hưởng đến
luồng tuyến giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên sông, trên biển.
- Phải cách xa khu dân cư, khu vực tập chung tàu thuyền, bến đò, bến phà, cảng,
khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản ít nhất 100 mét.
c. Địa điểm xây dựng kho xăng dầu trên đất liền: phải phù hợp với quy hoạch của
địa phương, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
d. Địa điểm xây dựng cảng xăng dầu: phải phù hợp với quy hoạch địa phương
được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và được sự chấp thuận của Bộ Giao thông
vận tải và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

2.3. Về dụng cụ đo lường:
Phải có đủ phương tiện đo lường theo quy định, các phương tiện này phải được cơ
quan quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đơn vị được uỷ quyền
kiểm định, kẹp trì (niêm phong) và cho phép sử dụng.
2.4. Đối với các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dùng (như ô tô xi- téc, tầu
dầu đường sông, xà lan, tầu dầu đường biển...):
Phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền kiểm định cho phép sử dụng
để vận tải xăng dầu.
3. Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên:
3.1. Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
Cán bộ, nhân viên phải có kiến thức về xăng dầu, bảo vệ môi trường; được học tập
huấn luyện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và phải biết sử dụng thành thạo
các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cửa hàng, do cơ quan
phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra cấp Giấy chứng nhận.
3.2. Đối với kho, cảng xăng dầu:
a. Người phụ trách kho và các cơ sở giao nhận xăng dầu phải có trình độ trung cấp
quản lý kinh tế hoặc tương đương trở lên, có kiến thức về xăng dầu, được học tập, huấn
luyện về phòng cháy chữa cháy, an toàn về môi trường và an toàn lao động.
b. Công nhân vận hành thiết bị công nghệ kho bể, đường ống, giao nhận phải qua
trường lớp của Nhà nước đào tạo về kỹ thuật xăng dầu và phòng cháy chữa cháy.
c. Nhân viên làm việc tại kho xăng dầu phải có kiến thức về xăng dầu, được học
tập, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, phòng độc được cơ quan PCCC cấp tỉnh kiểm
tra và cấp Giấy chứng nhận.
3.3. Đối với phương tiện vận tải xăng dầu:
Nhân viên điều khiển phương tiện vận tải xăng dầu phải có kiến thức về an toàn
phòng chống cháy nổ đối với mặt hàng xăng dầu; tuân thủ các quy định trong việc giao
nhận, bơm rót và vận chuyển xăng dầu do cơ quan PCCC cấp tỉnh quy định.
4. Điều kiện về sức khoẻ cán bộ, nhân viên:
Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng, kho cảng, phương tiện vận tải xăng dầu
phải đảm bảo có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc được giao, có giấy khám sức
khoả do cơ quan Y tế quận, huyện hoặc cấp tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận
đủ sức khoẻ để làm việc. Định kỳ hàng năm thương nhân phải tổ chức khám sức khoẻ
cho cán bộ nhân viên.
5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:
5.1. Về bảo vệ môi trường:
a. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải chấp hành các quy định về bảo đảm vệ sinh
môi trường, cụ thể:
- Các cửa hàng trên đất liền phải có hệ thống tiêu thoát nước thải theo quy định.
- Các cửa hàng trên sông, trên biển trong quá trình hoạt động kinh doanh không để
xăng dầu rơi rớt trên sông, trên biển, phải có dụng cụ chứa đựng nước thải (nước dầm
Balat, nước trong la canh...); việc tiêu thoát nước thải phải đúng quy định không làm ô
nhiễm môi trường và cảnh quan xung quanh.

- Có báo cáo tác động môi trường do Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường kiểm
tra, xác nhận.
b. Kho, cảng xăng dầu:
- Phải có trang thiết bị thích hợp ứng cứu sự cố dầu tràn. Cảng có trọng tải 1.000
tấn trở lên phải trang bị phao quây, thiết bị hút dầu tràn, giấy thấm dầu, chất phân tán và
phải có phương án phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố dầu tràn do sở Khoa học
Công nghệ - Môi trường phê duyệt, cấp Giấy chứng nhận.
- Phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường:
+ Đối với kho có dung tích trên 3.000 m3 báo cáo đánh giá tác động môi trường
phải được Bộ Khoa học - Công nghệ - Môi trường phê duyệt.
+ Đối với kho có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 3.000 m3 báo cáo đánh giá tác động
môi trường phải được Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường phê duyệt.
5.2. Về phòng cháy chữa cháy:
a. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy
chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất từng loại hình cửa hàng theo quy định tại Phụ
lục 1 kèm theo Thông tư này; các phương tiện thiết bị đó phải luôn ở trạng thái hoạt động
tốt; phải có phương án phòng cháy chữa cháy được cơ quan phòng cháy chữa cháy
(PCCC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) kiểm tra,
phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận.
b. Kho, cảng và phương tiên vận tải xăng dầu (kể cả việc xuất xăng dầu từ tàu, xà
lan sang tàu, xà lan):
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, chữa cháy phù hợp với quy
mô, tính chất của công trình và phương tiện vận tải theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo
Thông tư này, được cơ quan PCCC cấp tỉnh kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận.
c. Có phương án phòng chống cháy nổ, có nội quy về an toàn phòng cháy chữa
cháy được cơ quan PCCC cấp tỉnh kiểm tra, phê duyệt.
III- THỦ TỤC, TRÌNH TỰ VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, gồm:
1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu
đính kèm Thông tư này.
1.2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký kinh
doanh mặt hàng xăng dầu.
1.3. Văn bản về địa điểm xây dựng công trình xăng dầu theo từng trường hợp sau
đây:
- Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng trên đất liền: phải có Giấy phép xây
dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.
- Đối với kho xăng dầu xây dựng trên đất liền: phải có văn bản chấp thuận của Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với cảng xăng dầu: phải có các văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải và của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
1.4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận an toàn về phòng chống cháy nổ do cơ quan
PCCC cấp tỉnh cấp.
1.5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường do
Sở Khoa học Công nghệ Môi trường cấp.
2. Thẩm quyền, trình tự và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xăng dầu:
2.1. Sở Thương mại là cơ quan quản lý Nhà nước được thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm:
a. Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ về nội dung các điều kiện kinh doanh
xăng dầu, hồ sơ, trình tự, thời hạn cấp, mức lệ phí (theo quy định của Bộ Tài chính) cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
b. Kiểm tra tính hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.
c. Kiểm tra thực tế các điều kiện kinh doanh theo quy định và lập biên bản tại chỗ
để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Cán bộ được giao nhiệm vụ
đi kiểm tra chịu trách nhiệm về những nội dung đã ghi tại biên bản.
d. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho những cửa hàng, kho, phương
tiện vận tải kinh doanh xăng dầu đã đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại
Thông tư này.
đ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bàng văn bản và nêu rõ lý do.
e. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tối đa 15 ngày
tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của thương nhân.
2.2. Khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương
nhân phải nộp một khoản lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
2.3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu quy định tại
Thông tư này và cấp cho từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, từng kho, cảng và từng
phương tiện kinh doanh vận tải xăng dầu.
3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có thời hạn hiệu lực là 3 năm kể từ ngày
ký.
IV- NHỮNG QUY ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN TRONG
QUÁ TRÌNH KINH DOANH XĂNG DẦU
Trong quá trình kinh doanh xăng dầu thương nhân phải chấp hành những quy định
sau đây:
1. Niêm yết công khai tại các cơ sở kinh doanh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh xăng dầu; Giấy chứng nhận kiểm định các phương tiện, thiết bị đo lường; nội quy
về phòng cháy chữa cháy của cơ quan PCCC cấp tỉnh phê duyệt.

2. Thường xuyên thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh quy định của Thông tư
này.
3. Phải bảo quản, sử dụng phương tiện đo lường theo đúng quy trình kỹ thuật quy
định và chịu trách nhiệm về tính nguyên vẹn của niêm phong.
4. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện đo lường chưa qua kiểm định, hết thời hạn
được phép sử dụng hoặc hư hỏng. Khi phát hiện các phương tiện đo lường bị hư hỏng
thương nhân phải ngừng ngay việc sử dụng và báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để sửa chữa và kiểm định lại.
5. Nghiêm cấm việc xuất, nhập xăng dầu trực tiếp từ tàu, xà lan sang ô tô.
6. Đối với thương nhân thuê mướn phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết bị
để kinh doanh bán buôn xăng dầu:
6.1. Phải là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ghi
rõ kinh doanh mặt hàng xăng dầu.
6.2. Khi thuê mướn các phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết bị... để phục
vụ cho hoạt động bán buôn phải là những phương tiện vận tải, cơ sở vật chất trang thiết
bị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư
này.
6.3. Trong quá trình hoạt động kinh doanh phải chấp hành đầy đủ các điều kiện, quy
định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh xăng dầu.
V- KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
1. Sở thương mại chủ trì phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan PCCC tiến hành kiểm tra định kỳ 6
tháng một lần (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất) đối với tất cả các cơ sở, phương tiện
kinh doanh xăng dầu về: bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ đo
lường, chất lượng xăng dầu và việc chấp hành các quy định tại Thông tư này.
2. Thương nhân vi phạm các quy định tại Thông tư này tuỳ theo mức độ vi phạm bị
sử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
3. Cán bộ, công chức Nhà nước có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn làm trái
các quy định tại Thông tư này tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1999 và thay thế
Thông tư số 11/TM-KD ngày 22/6/1996 của Bộ Thương mại.
2. Tổ chức thực hiện:
2.1. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1999 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu (kể cả các
cửa hàng bán xăng dầu trên sông, trên biển), kho, cảng và phương tiện vận tải xăng dầu
của thương nhân phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy
định tại Thông tư này mới được hoạt động kinh doanh.

2.2. Trường hợp thương nhân đang kinh doanh xăng dầu trước thời điểm ban hành
Thông tư này thì thực hiện như sau:
a. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho, cảng, phương tiện vận tải xăng dầu của
thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo
Thông tư số 11/TM-KD ngày 22/6/1996 của Bộ Thương mại, nếu đủ các điều kiện quy
định tại Thông tư này thì chỉ cần có công văn đề nghị Sở Thương mại đổi Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo mẫu quy định tại Thông tư này.
Trường hợp chưa đảm bảo đủ các điều kiện kinh doanh quy định tại Thông tư này
thì thương nhân phải bổ sung, hoàn thiệt các điều kiện và lập hồ sơ gửi Sở Thương mại
đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu mới.
b. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho, cảng, phương tiện vận tải xăng dầu của
thương nhân không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo Thông
tư số 11/TM-KD ngày 22/6/1996 là vi phạm pháp luật, Sở Thương mại có trách nhiệm xử
lý vi phạm theo quy định.
Nếu muốn tiếp tục kinh doanh xăng dầu thì thương nhân phải lập hồ sơ để được Sở
Thương mại xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy
định của Thông tư này.
3. Sở Thương mại có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. Báo cáo tình
hình tổ chức thực hiện theo quy định và phản ảnh kịp thời những khó khăn vướng mắc
để Bộ Thương mại xem xét bổ sung, sửa đổi.

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

PHỤ LỤC 1

TCVN 4530:1998
CỬA HÀNG XĂNG DẦU - YÊU CẦU THIẾT KẾ
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải
tạo cửa hàng xăng dầu.
Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của cơ
quan, xí nghiệp...
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu đặt nổi trên mặt nước.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.
TCVN 4090-85 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4756-89 Qui phạm nối đất và nối không thiết bị điện.
TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu - Qui phạm kỹ thuật an
toàn trong thiết kế và lắp đặt.
TCVN 5945:1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.
TCVN 6223: 1996 Cửa hàng khí đốt hoá lỏng - Yêu cầu về an toàn.
3. Thuật ngữ
Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau:
3.1. Cửa hàng xăng dầu: là công trình xây dựng phục vụ việc bán xăng, điêzen, dầu
hoả, khí đốt hoá lỏng, và các loại dầu, mỡ nhờn, với tổng dung tích chứa xăng dầu không
lớn hơn 150m3. Ngoài ra có thể có dịch vụ rửa xe, thay dầu.
3.2. Khu bán hàng: là nơi bố trí gian bán hàng, phòng nghỉ trực ban, phòng vệ sinh,
gian chứa dầu, mỡ nhờn.
3.3. Đảo bơm: là khu vực được xây cao hơn mặt bằng cửa hàng để lắp đặt cột
bơm.
3.4. Các hạng mục xây dựng khác: bao gồm gian rửa xe, tra dầu mỡ, để máy phát
điện, hố cát, bể nước, bể xử lý nước thải v.v ...
3.5. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu: là các thiết bị nhằm hạn chế hơi xăng dầu thoát
ra không khí khi nạp và xuất xăng dầu.
3.6. Họng nạp kín: là thiết bị được đặt cố định để dẫn xăng dầu từ ô tô vào bể chứa
đảm bảo hơi xăng không thoát ra ngoài không khí.
3.7. Van thở: là thiết bị tự động trao đổi khí trong và ngoài bể.
3.8. Thiết bị ngăn lửa: là thiết bị ngăn chặn lửa cháy lan từ bên ngoài vào xăng dầu
trong bể.
3.9. Nước thải của cửa hàng xăng dầu bao gồm:

- Nước thải nhiễm xăng dầu: nước rửa bể, rửa xe, rửa các trang thiết bị và nước từ
các khu vực nền bãi có vương vãi dầu
- Nước thải không nhiễm xăng dầu: nước mưa, nước sinh hoạt.
3.10. Công trình công cộng bao gồm: các trường học, bệnh viện, triển lãm quốc gia
và các trung tâm thương mại.
4. Quy định chung
4.1 Khi thiết kế cửa hàng xăng dầu ngoài việc áp dụng quy định của tiêu chuẩn này,
còn phải tuân theo các quy định hiện hành liên quan của nước.
4.2. Thiết kế cửa hàng xăng dầu phải được cơ quan có thẩm quyền thoả thuận về
quy hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.
4.3. Căn cứ vào tổng dung tích chứa xăng dầu, cửa hàng được phân cấp theo quy
định trong bảng 1.
Bảng 1 - Phân cấp cửa hàng xăng dầu
Cấp cửa hàng

Tổng dung tích, m3

1

> 61 - 150

2

16 - 61

3

< 16

4.4. Phân loại các hạng mục công trình trong khu vực cửa hàng theo nguy hiểm
cháy nổ được quy định trong bảng 2
Bảng 2 - Phân loại khu vực trong cửa hàng theo loại nguy hiểm cháy nổ
Loại nguy hiểm cháy
nổ (TCVN 5334-1991)
1. Khu vực bể chứa xăng dầu, họng nạp, van thở và
N-1c
cột bơm
2. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm có
thông gió cưỡng bức
N-1a
3. Khi cột bơm đặt trong nhà, buồng đặt cột bơm
không có thông gió cưỡng bức
N-1
4. Nơi chứa và bán dầu mỡ nhờn:
- Trong nhà
C-1
- Ngoài nhà
C-2
Tên hạng mục công trình

Chú thích:
1. N: là ký hiệu nguy hiểm nổ.

2. C: là ký hiệu nguy hiểm cháy.
5. Vị trí và mặt bằng xây dựng cửa hàng xăng dầu
5.1. Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu phải thuận tiện cho việc bố trí xe ra, vào phù
hợp với yêu cầu quy hoạch thành phố thị xã, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và an
toàn phòng cháy chữa cháy.
5.2. Trường hợp vị trí cửa hàng xăng dầu gần giao lộ phải bố trí đường ra, vào khu
vực cửa hàng không làm ảnh hưởng đến giao thông chung.
5.3. Khoảng cách an toàn từ cột bơm và cụm bể chứa của cửa hàng tới các công
trình xây dựng ngoài khu vực cửa hàng không nhỏ hơn quy định trong bảng 3.
Bảng 3- Khoảng cấch an toàn từ cột bơm và cụm bể ranh giới
của công trình ngoài khu vực của cửa hàng
Tính bằng mét
Hạng mục xây

Khoảng cách an toàn
Cửa hàng cấp 1
Cửa hàng cấp 2

Cửa hàng
cấp 3
Cột bơm Cột bơm Cột bơm Cột bơm Cột bơm và
cụm bể
và cụm bể và cụm bể và cụm bể và cụm bể
chứa
chứa đặt chứa đặt chứa đặt chứa đặt
nổi
đặt ngầm
ngầm
ngầm
nổi
30
30
25
25
18
Nơi sản xuất có
phát lửa hoặc tia
lửa
Công trình công
50
50
50
50
50
cộng
I; II
12
15
6
12
5
Công Bậc
trình chịu
lửa
dân
dụng
và các
công
trình
xây
dựng
khác
ngoài
cửa
hàng
III
15
20
12
15
10
VI; V
20
25
14
20
14

- Đường dây điện 1,5 chiều cao cột
trên cột
- Đường dây thông
tin quốc gia trên cột

1,5 chiều cao cột

1,5
chiều
cao cột

Chú thích:
1. Bậc chịu lửa và công trình theo TCVN 2622: 1995
2. Khoảng cách: Đối với bể tính từ mép bể, đối với cột bơm tính từ tâm cột bơm;
3. Khỏng cách an toàn trong bảng 3 có thể giảm 30% khi cửa hàng có lắp đặt hệ
thống thu hồi hơi xăng dầu
5.4. Đối với các hạng mục công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác
ngoài cửa hàng (không kể nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa và công trình xây dựng)
có bậc chịu lửa I, II, nếu có mặt tường về phía cửa hàng xăng dầu là tường ngăn cháy thì
khoảng cách an toàn từ các hạng mục đó đến tường rào cửa hàng xăng dầu không quy
định.
5.5. Các hạng mục xây dựng trong cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo khoảng cách
không nhỏ hơn quy định trong bảng 4.
Bảng 4 - Khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng
Tính bằng mét
Hạng mục

Bể chứa đặt
ngầm
đặt
0,5

Bể chứa
ngầm
Bể chứa đặt nổi
Họng nạp kín
Cột bơm

Các hạng mục
xây dựng khác

Không quy
định
Không quy
định
5

Bể chứa đặt
nổi
0,8
Không quy
định
8
10

Cột bơm
Không quy
định
8
Không quy
định
Không quy
định
5

Khu bán hàng
2
8
3
Không quy
định
5

Chú thích:
1. Trường hợp các hạng mục xây dựng khác bố trí hợp khối thì giữa chúng phải có
tường chắn kín không cháy;
2. Khoảng cách an toàn giữa bể chứa hình trụ đặt nằm ngang chôn ngầm với khu
bán hàng phía tường không có cửa sổ, cửa đi, không quy định;
3. Khoảng cách an toàn giữa cột bơm với tường nhà không quy định nhưng phải
đảm bảo thuận tiện cho lắp đặt, thao tác và sửa chữa.
5.6. Đường và bãi đỗ xe của cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với các yêu cầu sau:
Chiều rộng một làn xe đi trong bãi đỗ xe không nhỏ hơn 3,5m. Đường hai làn xe
không nhỏ hơn 6,5m;

Bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có chứa nhựa
đường.
5.7. Nếu cột bơm xăng dầu đặt trong nhà, phải đặt trong gian riêng biệt, có biện
pháp thông gió và có cánh cửa mở quay ra ngoài.
5.8. Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với công trình xây dựng khác phải có tường bao
bằng vật liệu xây dựng không cháy. Chiều cao của tường bao không nhỏ hơn 2,2m.
6. Khu vực bán hàng và các hạng mục khác trong khu vực cửa hàng.
6.1. Kiến trúc của cửa hàng xăng dầu phải phù hợp yêu cầu kiến trúc đô thị.
6.2. Độ cao mặt nền khu vực bán hàng phải cao hơn mặt bãi đỗ xe ít nhất 0,2m.
6.3. Khu vực đảo bơm nên có mái che. Độ cao hữu ích của mái che không nhỏ hơn
3.6m.
6.4. Thiết kế đảo bơm phải phù hợp với các yêu cầu sau:
- Cao độ của đảo bơm phải cao hơn mặt bằng bãi đỗ xe ít nhất là 0,2m;
- Chiều rộng của đảo bơm không được nhỏ hơn 1,0m;
- Đầu đảo bơm phải cách mép cột đỡ mái hoặc cột bơm ít nhất 0,5m.
6.5. Kết cấu và vật liệu cho khu bán hàng, mái tre cột bơm và các hạng mục xây
dựng khác phải có bậc chịu lửa I, II.
6.6. Nếu có gian bán khí đốt hoá lỏng trong khu vực cửa hàng, yêu cầu an toàn phải
theo TCVN 6223:1996
Bể chứa xăng dầu
7.1. Bể chứa các loại xăng dầu của cửa hàng phải chế tạo bằng kim loại và nên có
loại hình trụ nằm ngang.
7.2. Bể chứa xăng dầu của cửa hàng phải được bố trí theo quy định sau đây:
- Không được đặt các bể chứa trong hoặc dưới các gian của cửa hàng.
- Khi bể chứa đặt ngầm phải tính đến khả năng bị đẩy nổi và có biện pháp chống
nổi;
- Bể chứa đặt ngầm dưới mặt đường xe chạy phải được áp dụng các biện pháp bảo
vệ kết cấu bể.
7.3. Xung quanh bể chứa đặt ngầm dưới đất phải phủ đất hoặc cát mịn. Độ dày lớp
phủ không nhỏ hơn 0,3m.
7.4. Bề mặt phía ngoài của bể chứa đặt ngầm phải có lớp bọc chống gỉ có cấp độ
không thấp hơn mức tăng cường, theo TCVN 4090 - 85.
7.5. Bể đặt ngầm dưới đất phải có hố van thao tác.
7.6. Bể chứa đặt nổi trên mặt đất phải có đê ngăn cháy. Đê ngăn cháy phải phù hợp
các yêu cầu sau:
- Đê ngăn cháy phải được xây dựng bằng vật liệu không cháy;
- Độ cao của đê ngăn cháy không được nhỏ hơn 0,5m;
- Khoảng cách từ mép bể chứa kiểu trụ nằm ngang đến chân đê phía trong không
được nhỏ hơn 0,5 lần đường kính bể, nhưng không nhỏ hơn 1,2m;

- Dung tích hữu ích của đê ngăn cháy không được nhỏ hơn dung tích của bể chứa
lớn nhất. Mức xăng tràn ra trong đê phải thấp hơn mặt đê 0,1m;
- Đường ống công nghệ qua đê phải được đặt trong ống lồng và chèn bằng vật liệu
không cháy.
8. Đường ống công nghệ
8.1. Đường ống dẫn các sản phẩm dầu trong cửa hàng xăng dầu phải sử dụng ống
bằng vật liệu chịu xăng, dầu và không cháy, nên sử dụng ống thép đen hoặc ống thép
tráng kẽm. Đường kính trong ống ít nhất phải bằng 32mm.
8.2. Liên kết giữa các ống dẫn nổi trên mặt đất bằng phương pháp hàn, ren hoặc
mặt bích. Liên kết giữa các ống ngầm chỉ thực hiện bằng phương pháp hàn. Các ống liên
kết nên có cùng đường kính và chiều dày. Trường hợp các ống có chiều dày khác nhau
thì chênh lệch chiều dày không nên vượt quá 20% chiều dày của ống mỏng hơn.
8.3. Đường ống công nghệ trong cửa hàng nên đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc
đặt trong rãnh, xung quanh ống phải chèn chặt bằng cát. Chiều dày lớp chèn ít nhất bằng
15 cm.
8.4. Các ống đi song song với nhau phải đặt cách nhau ít nhất bằng một lần đường
kính ống. Đối với ống có liên kết bằng mặt bích đặt song song, khoảng cách giữa các ống
ít nhất bằng đường kính bặt bích cộng thêm 3cm.
8.5. Mặt ngoài của ống phải được chống ăn mòn như sau:
- Đối với ống đặt nổi phải sơn hai lớp bằng sơn chống rỉ và hai lớp sơn màu;
- Đối với ống đặt trực tiếp trong đất, bề mặt ngoài của ống phải được bọc chống gỉ.
Cấp chống rỉ không dưới cấp tăng cường (theo TCVN 4090-85).
8.6. Đường ống dẫn tới cột bơm, ống thoát khí và ống nhập của bể phải dốc về phía
bể chứa độ dốc không nhỏ hơn 1%.
8.7. Đường ống trong các khu vực ô tô qua lại, phải đặt trong ống lồng đặt ngầm
hoặc trong rãnh chèn cát có nắp. Hai đầu ống lồng phải được xảm kín. Độ sâu chôn ống
phải đảm bảo không ảnh hưởng tới độ bền của toàn bộ hệ thống đường ống.
8.8. Khi có bể chứa cung cấp xăng dầu cho nhiều cột bơm thì mỗi cột bơm phải có
đường ống hút riêng biệt, ống hút trong bể chứa đặt ngầm phải có van hút. Van hút đặt
cách đáy bể ít nhất là 15cm.
8.9. Nạp xăng dầu vào bể chứa phải sử dụng phương pháp nạp kín. Đường ống
nạp xăng dầu vào bể phải kéo dài xuống đáy bể và cách đáy bể 20cm.
8.10. Ống thông khí và ống nối van thở của bể chứa phải lắp đặt phù hợp với các
quy định sau:
- Ống thông khí và ống nối van thở của mỗi bể chứa các loại sản phẩm xăng dầu
phải bố trí độc lập;
- Đường kính trong của ống thông khí và ống nối van thở không được nhỏ hơn
50mm;
- Miệng thải của ống không khí và ống nối van thở bắt buộc phải lắp thiết bị ngăn
lửa. Miệng ống lắp hướng lên phía trên hoặc ngang và cách mặt đất ít nhất là 2,5 m;
- Đối với các bể chứa xăng, dầu hoả phải lắp van thở và thiết bị ngăn lửa. Các bể
chứa các loại sản phẩm khác có thể chỉ lắp thiết bị ngăn lửa;

- Nếu ống thông khí và ống nối van thở lắp dọc theo tường, cột của các hạng mục
xây dựng thì miệng xả của ống thông khí và van thở phải cao hơn nóc hoặc mái nhà ít
nhất 1m và các loại cửa không ít hơn 3,5m;
- Khoảng cách giữa miệng xả khí và van thở với tường bao về phía cửa hàng không
nhỏ hơn 3m.
8.11. Các thiết bị đo mức lấy mẫu, van chặn, các đầu nối ống thông khí, ống thu hồi
hơi... nên đặt trong hố thao tác của bể và có nắp đậy kín bằng vật liệu không cháy.
9. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
9.1. Cửa hàng xăng dầu sử dụng hệ thống cấp nước công cộng để làm nguồn cung
cấp nước.
Khi không có hệ thống nước công cộng thì sử dụng nguồn nước ngầm hoặc nước
mặt, nhưng phải đảm bảo đủ nước để chữa cháy.
9.2. Có thể sử dụng kết hợp đường ống cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và
phòng cháy chữa cháy cho cửa hàng.
9.3. Nước thải nhiễm xăng dầu phải được tập trung qua bể xử lý để đạt yêu cầu của
TCVN 5945 - 1995 trước khi thải ra ngoài. Trường hợp nước thải của cửa hàng xả vào
mạng thoát nước trumg của thành phố hoặc khu dân cư thì cần làm sạch phù hợp với
yêu cầu của nơi tiếp nhận. Khi nối vào hệ thống trung phải có hố bịt. Chiều dài từ hố bịt
đến công trình làm sạch sơ bộ ít nhất là 5m, nhưng khoảng cách tâm hố bịt tới móng
công trình xử lý sơ bộ ít nhất là 2m.
9.4. Chỉ được phép nối hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước mưa vào sau công
trình làm sạch sơ bộ xăng dầu.
9.5. Ở đầu ống thoát nước từ khu bể chứa nổi ra ngoài phải bố trí van một chiều ở
hố thu nước sát chân đê phía trong khu bể. Bộ phận điều khiển van một chiều phải bố trí
phía ngoài hoặc trên đê ngăn cháy.
9.6. Hệ thống rãnh thoát nước trong khu bể được phép làm theo kiểu hở. Vật liệu
của hệ thống thoát nước là vật liệu không cháy.
10. Hệ thống điện
10.1. Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải cửa hàng xăng dầu là nguồn điện quốc
gia. Các yêu cầu về lắp đặt trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với
TCVN 4756-89.
10.2. Khi không có lưới điện quốc gia được phép sử dụng máy phát điện cỡ nhỏ.
Ống khói của máy nổ phải có bộ dập tàn lửa và bọc cách nhiệt.
10.3. Tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ N-1, N-1a, N-1c, và C-1 nhất thiết phải lắp
thiết bị phòng nổ.
10.4. Cáp lắp đặt trong cửa hàng xăng dầu phải theo các yêu cầu sau:
- Dây dẫn và cáp điện sử dụng loại ruột đồng, cách điện bằng nhựa tổng hợp;
- Cáp đặt ngầm trực tiếp trong lòng đất phải dùng loại cáp ruột đồng, cách điện
bằng nhựa tổng hợp chịu xăng dầu và có vỏ thép bảo vệ;
- Trường hợp cáp không có vỏ thép bảo vệ khi đặt ngầm dưới đất phải luồn trong
ống thép hoặc đặt trong hào riêng được phủ cát kín và có nắp đậy. Cấm đặt cáp điện
chung trong hào đặt ống dẫn xăng dầu;

Tất cả các đường cáp đặt ngầm khi: vượt qua đường ô tô, các hạng mục xây dựng
và giao nhau với đường ống dẫn xăng dầu, thì cáp phải được luồn trong ống thép bảo
vệ, đầu ống luồn cáp phải nhô ra ngoài mép của công trình, chiều dài đoạn nhô ra về mỗi
phía là 0,5m;
- Trong một ống thép để luồn cáp không được cáp điện động lực và chiếu sáng
chung với các loại cáp điều khiển, cáp thông tin, cáp tín hiệu;
- Dây dẫn và cáp điện đi trong các khu vực cửa hàng xăng dầu nhất thiết phải luồn
trong ống thép, các ống này được nối với nhau bằng ren. Khi nối hoặc chia nhánh dây
dẫn, dây cáp phải dùng hộp nối dây và hộp chia dây phòng nổ.
10.5. Các thiết bị tự động hoá như đo lường từ xa, báo cháy tự động.v.v... phải là
loại chuyên dùng đảm bảo an toàn cháy nổ.
10.6. Các đường dây cáp sử dụng trong tự động hoá, thông tin tín hiệu phải tuân
thủ theo Điều 10.4.
10.7. Khu bể chứa đặt nổi cần phải thiết kế bảo vệ chống sét đánh thẳng, khi các
van thở đặt cao mà không nằm trong vùng bảo vệ chống sét của các công trình cao xung
quanh thì phải chống sét đánh thẳng cho van thở bằng các cột thu sét được nối đẳng thế.
Đầu kim thu sét phải cách van thở ít nhất là 5m.
Các hạng mục xây dựng khác của cửa hàng đều phải có hệ thống chống sét đánh
thẳng.
10.8. Hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng có điện trở nối đất không vượt quá
10Ω.
10.9. Để chống sét cảm ứng và chống tĩnh điện, yêu cầu các bể chứa bằng thép
phải hàn nối ít nhất mỗi bể hai dây kim loại với hệ thống nối đất chống sét cảm ứng và
chống tĩnh điện. Điện trở nối đất của hệ thống này không vượt quá 10Ω.
10.10. Tại các vị trí nạp xăng dầu phải nối hệ nối đất chống tĩnh điện với các
phương tiện nạp xăng dầu.
10.11. Hệ thống nối đất an toàn phải có điện trở nối đất không vượt quá 4Ω. Tất cả
phần kim loại không mang điện của các thiết bị điện và cột bơm đều phải nối với hệ nối
đất an toàn.
Hệ nối này cần phải cách hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng là 5m (Khoảng
cách trong đất).
Khi nối chung hệ thống nối đất an toàn với hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng
yêu cầu điện trở nối đất không vượt quá 1Ω.
10.12. Thiết kế chống sét và nối đất cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với quy
định hiện hành về thiết kế thi công bảo vệ chống sét cho kho xăng dầu.
11. Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy
11.1. Tại các cửa hàng xăng dầu phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, hiệu lệnh
biển cấm lửa.
11.2. Các cửa hàng xăng dầu phải được trang thiết bị phương tiện chữa cháy ban
đầu để dập tắt các đám cháy khi mới phát sinh và tham gia chữa cháy khi đám cháy phát
triển.

11.3. Căn cứ vào tính chất nguy hiểm cháy của các chất, vật liệu trong từng hạng
mục của cửa hàng xăng dầu để bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp.
11.4. Phải trang trí và bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu tại các hạng mục xây
dựng sau đây của cửa hàng:
- Khu vực bể chứa đặt nổi và đặt ngầm;
- Đảo bơm xăng dầu;
- Nơi nạp xăng dầu vào bể;
- Gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác;
- Bãi để dầu phuy;
- Gian rửa xe;
- Gian tra dầu mỡ;
- Khu giao dịch bán hàng, trực bảo vệ;
- Máy phát điện, trạm biến áp;
11.5. Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu được quy định trong bảng
5.
Bảng 5- Số lượng phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu
Tên hạng mục cửa
hàng
1. Cụm bể chứa cửa
hàng cấp 1, 2
2. Cụm bể chứa cửa
hàng cấp 3
3. Cột bơm xăng dầu
và nơi nạp xăng dầu
4. Nơi tra dầu mỡ
5. Nơi bán dầu nhờn
và các sản phẩm
khác
6. Phòng giao dịch
bán hàng
7. Phòng bảo vệ
8. Máy phát điện trạm
biến thế

Bình bột (cái)
>=25Kg >=4kg
1
2

Cát
(m3)

Xẻng Chăn sợi Phuy hoặc
(cái)
(cái) bể nước 200
lít
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4
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Chú thích:
Đối với cửa hàng xăng dầu mà cụm bể chứa đặt ngầm, trên mặt khu bể có láng xi
măng thì không cần phải bố trí phương tiện theo mục 1 và 2 trong bảng.

Tuỳ điều kiện cụ thể của cửa hàng mà có thể thay thế bình bột chữa cháy ABC
bằng bình bột hoặc khí CO2 có tính năng tương đương.
11.6. Tại gian hàng bán khí đốt hoá lỏng của cửa hàng xăng dầu phải trang bị
phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo quy định tại Điều 6.3 của TCVN 6223:1996
11.7. Bố trí phương tiện dụng cụ chữa cháy phải đảm bảo:
- Dễ thấy;
- Dễ lấy để sử dụng;
- Không cản trở lối thoát nạn, lối đi và các hoạt động khác;
- Tránh mưa, nắng và sự phá huỷ của môi trường.
11.8. Chỉ được phép bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy đảm bảo chất
lượng.
11.9. Các bình chữa cháy được treo trên tường, cột hoặc đặt trên nền, sàn nhà...
Trường hợp các bình chữa cháy được treo trên tường, cột thì khoảng cách từ mặt nền,
sàn đến tay cầm của bình không lớn hơn 1,25m.
Trường hợp đặt trên nền, sàn nhà các bình chữa cháy phải được để nơi khô ráo và
có giá đỡ, chiều cao của giá đỡ không lớn hơn 2/3 chiều cao của bình. Trường hợp để
bình chữa cháy gần cửa ra vào thì bình phải được treo hoặc được đặt cách mép cửa 1m.
11.10. Trong phạm vi cửa hàng được phép bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy
rải rác theo từng vị trí hoặc có thể bố trí theo từng cụm tuỳ thuộc mức độ nguy hiểm
cháy, nổ và diện tích mặt bằng cần bảo vệ. Nếu bố trí theo từng cụm thì phải bố trí ít nhất
2 cụm.
11.11. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm cháy và giá trị tài sản các cửa hàng xăng dầu
có thể lắp hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay.

PHỤ LỤ C 2

TCVN 5684 - 1992
AN TOÀN CHÁY
CÁC CÔNG TRÌNH XĂNG DẦU
Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các công trình
xăng dầu bao gồm các kho xăng dầu, cảng dầu và các tuyến ống chính dẫn xăng dầu
trong quá trình sử dụng.
Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; cơ sở khai
thác, chế biến dầu mỏ, các kho xăng xây dựng trong hang hầm, hoặc các công trình xăng
dầu sử dụng không quá 5 năm; các công trình liên quan đến khí đốt và khí hoá lỏng.
1. Quy định chung
1.1. Ngoài những quy định cụ thể trong tiêu chuẩn này, cần phải tuân theo quy định
trong TCVN 3254-89.
1.2. Các công trình xăng dầu phải có hệ thống phòng cháy và hệ thống chống cháy.
Các hệ thống này phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng cháy và chống cháy
cho các công trình trong các hoạt động bình thường, trong khi cải tạo, sửa chữa hoặc xử
lý sự cố.
1.3. Thủ trưởng cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải có trách nhiệm tổ chức
xây dựng các biện pháp an toàn cháy cho đơn vị mình và phối hợp chặt chẽ với cơ quan
quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy (sau đây gọi tắt là PCCC) trong
việc đảm bảo an toàn cháy cho các công trình xăng dầu.
1.4. Các cán bộ công nhân viên trước khi vào làm việc trong các công trình xăng
dầu (kể cả hợp đồng ngắn hạn) phải được học tập và hướng dẫn về công tác PCCC;
nắm vững được tính chất nguy hiểm cháy, nổ của xăng dầu quy định trong Phụ lục 1 của
tiêu chuẩn này. Hàng năm phải được định kỳ kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận do
cơ quan có thẩm quyền cấp.
1.5. Các công trình xăng dầu phải có đầy đủ hồ sơ và tài liệu kỹ thuật của công trình
và các hạng mục liên quan. Các hồ sơ tài liệu này phải được bổ sung kịp thời phản ánh
sự thay đổi hiện trạng của công trình, đảm bảo tính chính xác và khả năng sử dụng
chúng trong quá trình lập phương án PCCC và tổ chức chữa cháy.
1.6. Các công trình xăng dầu phải có nội qui, sổ sách theo dõi người, phương tiện
ra vào; qui trình vận hành các trang, thiết bị kỹ thuật và quy định cụ thể về trách nhiệm;
phải đặt biển báo, biển cấm ở những nơi có nguy hiểm cháy theo mẫu quy định.
1.7. Các công trình xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh công nghiệp theo quy
định.
1.8. Hàng năm, cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải xây dựng phương án
phòng chống bão lụt bảo vệ công trình nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ phát sinh cháy do
thiên tai gây ra. Phải có những phương án dự phòng xử lý sự cố, khắc phục hậu quả của
thiên tai.
1.9. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải thành lập đội chữa cháy chuyên
nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp theo các quy định hiện hành. Đồng thời phải tổ chức lực

lượng chữa cháy nghĩa vụ. Lực lượng này phải nắm vững các quy định về an toàn
PCCC, kỹ thuật chữa cháy và sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy ban đầu.
1.10. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải xây dựng các phương án PCCC
cho công trình trong từng điều kiện hoạt động cụ thể và phải có kế hoạch tổ chức luyện
tập, thực tập theo phương án đã đề ra.
1.11. Phải trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cơ giới, dụng cụ chữa cháy
ban đầu cho các công trình xăng dầu theo quy định trong Phụ lục 2 và 3 của tiêu chuẩn
này và phải được quy định cụ thể về sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, đảm bảo cho các
phương tiện đó luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Không được sử dụng
các phương tiện, dụng cụ chữa cháy vào việc khác hoặc di chuyển khỏi nơi quy định.
Các điều đảm bảo chữa cháy (đường bãi cho xe ô tô chữa cháy, nước và hoá chất
chữa cháy, thông tin liên lạc báo cháy...) phải được đảm bảo theo đúng các quy định hiện
hành.
1.12. Cơ quan quản lý công trình xăng dầu phải tổ chức kiểm tra thường xuyên và
đột xuất công tác PCCC trong phạm vi quản lý của mình. Biên bản kiểm tra phải được
lưu trong hồ sơ quản lý công tác PCCC của đơn vị.
1.13. Khi cải tạo, sửa chữa hoặc xử lý sự cố trong các công trình xăng dầu phải
tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn cháy. Khi thực hiện các công việc trên phải
có phương án PCCC và lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy trong quá trình tiến
hành công việc.
2. Kho xăng dầu
2.1. Kho xăng dầu bao gồm toàn bộ các hạng mục nằm trong tường rào của kho
(khu bể chứa; đường ống công nghệ; trạm bơm; bến xuất nhập ô tô, đường sắt; hệ thống
thu gom và xử lý và làm sạch nước thải công nghiệp; trạm thu dầu lẫn; kho vật tư; kho để
dầu phuy; xưởng cơ khí; phòmg thí nghiệm; trumg tâm máy tính...).
2.2. Người và phương tiện vận tải ra, vào kho xăng dầu nhất thiết phải đảm bảo và
thực hiện đúng các yêu cầu về an toàn PCCC. Cơ quan quản lý kho xăng dầu không giao
nhận xăng dầu đối với các phương tiện không đảm bảo các yêu cầu trên.
2.3. Các trang, thiết bị kỹ thuật kho xăng dầu phải luôn hoạt động theo đúng các
thông số, các yêu cầu kỹ thuật quy định.
2.4. Khi vận hành thiết bị điện, phải theo các quy định về an toàn điện trong TCVN
5334 - 91.
Hệ thống chống sét và nối đất phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo quy
định.
2.5. Các hệ thống công nghệ, thoát nước tiêu độc, PCCC, cấp nhiệt, thông gió,
thông tin liên lạc, hệ thống tự động hoá... phải luôn đảm bảo hoạt động tốt và thường
xuyên được kiểm tra.
2.6. Mỗi hạng mục công trình kho xăng dầu phải có phương án chữa cháy cụ thể.
Riêng phương án chữa cháy tại các bến xuất nhập, phải tính đến việc chữa cháy cho các
phương tiện giao nhận xăng dầu. Nhân viên chữa cháy của kho xăng dầu phải thường
xuyên luyện tập các phương án chữa cháy đó.
3. Tuyến ống chính dẫn xăng dầu
3.1. Tuyến ống chính dẫn xăng dầu bao gồm:

Đường ống chính, ống nhánh, ống phụ, các van chặn trên tuyến, hệ thống bảo vệ
điện hoá chống ăn mòn đường ống, hệ thống thông tin liên lạc dọc đường ống và các
công trình phụ trợ khác (trạm tuần tuyến, lối đi dọc tuyến...) sau đây gọi tắt là tuyến ống.
3.2. Việc vận hành tuyến ống phải theo đúng các quy trình công nghệ đã được xây
dựng.
3.3. Thường xuyên kiểm tra phạm vi bảo vệ an toàn tuyến ống theo quy định hiện
hành. Khi phát hiện các vi phạm, cơ quan quản lý tuyến ống phải báo ngay cho chính
quyền và cơ quan PCCC địa phương để phối hợp giải quyết.
3.4. Phải có phương án bảo vệ - an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường hợp
xảy ra sự cố và xử lý sự cố.
3.5. Khi sửa chữa, thay thế đường ống, phải tuân theo các quy định kỹ thuật và phải
xây dựng phương án PCCC phù hợp với điều kiện thực tế.
4. Cảng dầu
4.1. Cảng dầu (cảng biển, cảng sông) bao gồm cầu cảng và các công trình trên bờ,
dưới nước trong phạm vị vùng đất, vùng nước của cảng dầu.
4.2. Các phương tiện vận tải cập cảng phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy
định và sãn sàng rời bến khi cần thiết. Không xuất nhập cho các phương tiện không đảm
bảo an toàn PCCC. Nghiêm cấm dùng lửa trần, thiết bị điện không phòng nổ, cấm những
người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cảng dầu.
4.3. Thường xuyên kiểm tra phạm vi an toàn của cảng dầu theo quy định hiện hành.
Cấm các tầu bè khác neo đỗ, đánh bắt thuỷ hải sản và các công việc dùng lửa và phát tia
lửa trong vùng nước, thuộc phạm vi an toàn của cảng dầu.
4.4. Phải kiểm tra an toàn các phương tiện vận tải thuỷ trước khi xuất nhập.
Phương tiện phải được nối đất chống tĩnh điện trước khi xuất nhập. Không xuất nhập
hàng khi có giông bão.
4.5. Trong thời gian xuất nhập hàng, trên bến phải có người thường xuyên theo dõi
việc xuất nhập và tình trạng thiết bị. Nếu xuất hiện rò rỉ xăng dầu hoặc sự cố kỹ thuật
phải nhanh chóng khắc phục ngay. Trường hợp cần thiết phải ngừng việc xuất nhập.
4.6. Ngoài phương án chữa cháy cảng dầu, cơ quan quản lý cảng dầu phải xây
dựng phương án phân tán các phương tiện giao nhận đậu ở cảng khi xảy ra cháy cho
từng tình huống cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế.
4.7. Trong phương án phòng chống bão lụt cảng dầu phải có biện pháp phòng
chống dầu loang và phòng chống cháy lan trên mặt nước.
TCVN 5684 - 1992
Phụ lục 2 TCVN 5684 - 1992
Tiêu chuẩn trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới tại các kho xăng dầu
Bảng 2
Tên phương tiện
Cấp kho xăng dầu
I
II
III
1. Ô tô chữa cháy bằng
1
bọt
2. Ô tô chữa cháy
1
1

3. Máy bơm chữa cháy

1

1

Chú thích:
1. Cấp kho xăng dầu được áp dụng phù hợp với quy định trong TCVN 5307 - 91
2. Ô tô chữa cháy là một loại phương tiện chữa cháy cơ giới sử dụng để chứa nước
phục vụ việc chữa cháy.
3. Các phương tiện chữa cháy cơ giới phải để trong nhà riêng, có mái che, có lối ra
vào thuận lợi và diện tích nhà ít nhất là 20m2.

TIÊU CHUẨN TRANG BỊ DỤNG CỤ CHỮA CHÁY BAN ĐẦU
Tên hạng mục công trình

Bình khí C02 Bình
bọt
OY-2 OY-5

1. Bãi xuất nhập ôtô xi téc
2. Xuất nhập đường sắt
- Một phía (50 m dài)
- Hai phía (50 m dài)
3. Trạm bơm xăng dầu
(50m2 sàn)
4. Kho chứa sản phẩm đóng
thùng (200m2 sàn)
5. Nơi đóng dầu phuy (50m2
sàn)
6. Cột bơm rót xăng dầu lẻ
7. Cụm van (50m2)
8. Cầu tầu và công trình
xuất nhập bằng đường thuỷ
(50m dài)
9. Trạm động cơ điện máy
bơm
10. Bãi dầu phi (100m2 sàn)
11. Phòng thí nhiệm (50m2

2

2

Thùng
cát
(m3)

OX- 0Π- 0Π-10 0,5 0,1
10
5
4
4
1
2
5
2
1

2

Bình bọt

1
2

2

Xẻng
(cái)

2

1

2
2
2

1

2

2

1

2

2
2
2

1

2
2
2

1
2

1

Chăn (m)

Xô múc
nước (cái)

Ghi chú

1x1 1x1, 2x2
5
1
1
2
Có thể thay bình
CO2 bằng bình
bọt
1
1
1
1

1
1

Phi
nước
200L
(cái)

Cho từng động
cơ
3
2

2

1

2

1

sàn)
12. Xưởng hàn điện, hàn
hơi (50
m2 sàn)
13. Buồng máy nén khí
14. Trạm tái sinh dầu
(100m2 sàn)
15. Xưởng cơ khí (200m2
sàn)
16. Buồng phục vụ sinh
hoạt (200m2 sàn)
17. Trung tâm máy tính
(100m2 sàn)
18.Buồng
Photocopy
2
(200m sàn)
19. Kho vật tư (50m2 sàn)
20. Khu nồi hơi (100m2 sàn)
21. Trạm bơm nước
22. Trạm biến thế (100m2
sàn)
23. Gara ôtô (100m2 sàn)
24. Trạm phát điện (100m2
sàn)
25. Các ngôi nhà:
- Hạng A và B (200m2)
- Hạng C và D (300m2 sàn)
- Hạng D (400m2 sàn)
26. Trạm điện thoại

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

7

1

2
Từng phòng
Mỗi phòng 1 bình

2
7

1
1

1

1

1

1

2
2
1
1

1
2
1
1
2
1

1 tầng 2 bình
1
Một máy 1 bình
1
Cho một động cơ

2
1
2
2
2
1

1

2

1

1

2

1

1
1

1
1

2

1

2

Chú thích: Các loại bình chữa cháy nêu trong bảng là sản phẩm của Liên Xô

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA

MẪU
CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ N G HĨ A VI ỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH XĂNG DẦU
(Dùng cho thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại
Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại)
Kính gửi : Sở Thương mại tỉnh (TP)..............
Họ và tên người làm đơn:............................................................................
Ngày tháng năm sinh: ........................... Nam (Nữ) ..................................
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ..............................................
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ............................................................
Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh: ................................................
Giấy chứng nhận đăng lý kinh doanh số: .................................................
..................................................... cấp ngày .............................................
Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh xăng dầu:...................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
Đề nghị Sở Thương mại xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
xăng dầu cho:....................................... theo quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM
ngày 07 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại.
... ngày... tháng... năm...
Người làm đơn ký tên
(Đóng dấu ký tên nếu là DN)
Hồ sơ kèm theo
1. Bản sao Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh
2. Các giấy tờ có liên quan
chứng minh việc thực hiện
các điều kiện kinh doanh
3. Các giấy tờ liên quan khác
XÁC NH ẬN CỦ A UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ Ờ N G
Về địa chỉ thường trú của người làm đơn
(Chỉ yêu cầu đối với cá nhân, hộ kinh doanh)

26
MẪU
UỶ BAN NHÂN
DÂN

CỘ NG HOÀ XÃ HỘ I C HỦ N G HĨ A VI ỆT
NAM

TỈ N H ( TP ) . . . . .

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ THƯƠNG MẠI
Số:....../
.....ngày......tháng....năm.......
GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU
(Cấp cho thương nhân kinh doanh xăng dầu theo quy định tại
Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07/7/1999 của Bộ Thương mại )
SỞ T HƯ Ơ N G M ẠI ( T P ) . . . . . . . . . . .
Chứng nhận thương nhân:....................................................................
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................. do ...............
................................................ cấp ngày ......... tháng ........... năm ......
Nơi đặt trụ sở chính: ............................................................................
.............................................................................................................
Có cửa hàng (hoặc kho, cảng, phương tiện vận tải) xăng dầu đặt tại:..
.............................................................................................................
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07
tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại.

SỞ THƯƠNG MẠI
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

