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- Phí thẩm ñịnh ñiều kiện kinh doanh thương mại: 1.200.000 ñồng/ñiểm kinh
doanh/lần thẩm ñịnh.
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp LGP vào ô tô: 200.000
ñồng/giấy/lần cấp.
i) Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: ðính kèm
- ðơn ñề nghị cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào
ô tô (Phụ lục VII).
k) Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trạm nạp LPG vào ô tô phải ñược xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ
thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế ñược cấp có thẩm
quyền phê duyệt cho phép ñầu tư xây dựng.
- Thiết bị ño lường ñã ñược kiểm ñịnh, hiệu chỉnh theo quy ñịnh.
- Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô ñã ñược kiểm
ñịnh và ñăng ký theo quy ñịnh.
- Có Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện phòng cháy và chữa cháy theo quy ñịnh của
pháp luật.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị ñịnh số 107/2009/Nð-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về
việc kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Nghị ñịnh số 118/2011/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về
việc sửa ñổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí
dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công
Thương ban hành quy chế ñại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính
về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm ñịnh kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ kinh doanh có ñiều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng

