
      ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUYẾT ĐỊNH 
  Ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh 
doanh và kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 
59/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 

Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về ban 
hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 

Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về địa điểm kinh doanh 

khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng 

dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định nêu trên.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

Quyết định số 2775/QĐ-UB ngày 31/05/2001 của Chủ tịch UBND thành phố về việc 
Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh gas trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
Quyết định số 3947/QĐ-UB ngày 03/6/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v sửa 



đổi, bổ sung Quyết định 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 của Chủ tịch UBND thành 
phố và các văn bản khác có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, 
Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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