
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5VSâ /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày<£t tháng 9 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng mới 

cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phưong ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của 
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Công Thương quy định một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 7778/SCT-QLTM 
ngày 14 tháng 8 năm 2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 9166/STP-
KSTT ngày 14 tháng 9 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nầy Hướng dẫn quy trình thủ tục 
xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giao Sở Công Thương: 

1. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ chấp 
thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu; chuyển hồ sơ đến các 
đơn vị có liên quan đế giải quyết; tống họp, lập báo cáo thấm định trình úy ban 
nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

2. Chủ trì phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến 
trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài 
chính, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, ban Quản lý các Khu Chế 
xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, 
Ban quản lý Khu Đô thị Tây Bắc, ban Quản lý Đầu tư- Xây dựng Khu đô thị 
mới Thủ Thiêm, các sở ban ngành liên quan, úy ban nhân dân các quận, huyện, 
tổ chức triển khai, thực hiện quy trình đã được phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày kýệ 



Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các/ 
Sở Công Thương, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, 
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành pho, Trưởng Ban Quản lý Khu Chế 
xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu đô thị Tây Bắc, Khu Nam, Khu 
đô thị mới Thủ Thiêm, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch úy ban nhân dân các 
quận - huyện và các thương nhân kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Noi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, PCT/KT; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng HĐND.TP; 
- VPUB: CVP; PVP/KT; 
- Phòng KT, TTCBÍ 
-Lưu: VT, (KTmi) 55. 

TM. ÚY BAN NHẢN DẢN 
KT. CHỦ TỊCH 

' CHỦTỈCH 

Trân Vĩnh Tuyên 
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NHẢN DẢN 
HÒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN 
Quy trình thủ tục xây dựng mói cửa hàng xăng dầu 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kềm theo Quyết định sổ 5V2đ/QĐ-UBND 

ngàyoĩrt tháng 9 năm 2017 của úy ban nhân dân thành phố) 

Đe thực hiện tốt Dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng 
dầu trên địa bàn thành phô Hô Chỉ Minh đên năm 2025, định hướng đến năm 
2030", Úy ban nhân dân thành phố ban hành Hướng dẫn quy trình thủ tục xây 
dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thế như sau: 

I. ĐÓI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 
1. Đối tưọìig: 
Các tố chức, cá nhân (gọi tắt là thương nhân) có nhu cầu đầu tư 

xây dựng, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Phạm vi áp dụng: 
- Thương nhân đủ điều kiện hoạt động về kinh doanh xăng dầu trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. , 
- Các cơ quan chuyên ngành giải quỵết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu: Sở Công Thương, Sở Ke hoạch 
và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguỵên và 
Môi trường, Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phô, Ban 
Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, 
Ban Quản lý Khu Nam, Ban Quản lý Khu Tây Băc, Ban Quản lý Đâu tư xây 
dựng Khu Đô thị mói Thủ Thiêm. 

* Các trường họp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 
b) Dự án đầu tư của tố chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật 

Đầu tư. 
* Các trưòììg hợp không phải thực hiện thủ tục câp Giây chứng nhận 

đăng ký đầu tư: 
a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 
b) Dự án đầu tư của tổ chức kỉnh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của 

Luật Đầu tư; 
c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của to chức 

kỉnh tế. 



* Đối với dự án đầu tư quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Đâu 
tư, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kỉnh tế quy định tại khoản 2 Điêu 23 của 
Luật Đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đâu tư. 

* Trường họp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối vối dự 
án đầu tư quy định tại điểm a và điếm b khoản 2 Điều 36, nhà đâu tư thực hiện 
thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư theo quy định tại Điều 3 7 của Luật 
Đầu tư. 

II. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢI QƯYÉT HỒ so XÂY DựNG 
MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU 

1. Trường ho'p 1: Đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 
khônệ thông qua đấu giá, đầu thầu hoặc nhận chuyển nhượnệ, dự án có ỵêu cầu 
chuyen mục đích sử dụng đất; dự án đã được cơ quan có tham quyền cấp Giấy 
Chứng nhận quyền sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm 
ngoài các Khu Chê xuât và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nam, Khu 
Tây Bắc, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm... 

Bưó'c 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại sỏ' Kế hoạch và Đầu tư để được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới hoặc bô sung ngành nghề 
kinh doanh xăng dầu) theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Thòi gian giải quyết hồ sơ: < 02 ngày làm việc. 
Bưó'c 2: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đề nghị chấp 

thuận chủ trương xây dụng cửa hàng xăng dâu theo Quyêt định sô 6505/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Uy ban nhân dân thành phô. 

- Thòi gian giải quyết hồ SO': <30 ngày làm việc. 

- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cửa hàng 

xăng dầu (bản chính). 
+ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (có đăng ký ngành 

nghề kinh doanh xăng dầu). 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 
+ Bản vẽ hiện trạng vị trí xác định vị trí có liên quan khu đất dự kiến xây 

dựng cửa hàng xăng dầu. 
Trong thời gian 03 ngày làm việc (kế từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu 

tư), Sở Công Thương chuyến hồ sơ đến các đơn vị có liên quan, đề nghị: 
a) Sở Quy hoạch-Kiến trúc: 
- Rà soát quy chuan - tiêu chuấn các đồ án quy hoạch xây dựng 

khu vực và có ý kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối với khu đất dự kiến 
xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. 

b) Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (đối với cửa hàng xăng dầu 
trên mặt nước). 

- Rà soát quy hoạch chi tiết cảng biến, có ý kiên vế quy hoạch bằng văn 
bản đoi với khu vực neo đậu phương tiện phục vụ kinh doanh, vận tải xăng dầu 
trên mặt nước. 
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c) Sở Giao thông vận tải: rà soát quy hoạch liên quan, có ý kiến về việc 
đảm bảo hành lang an toàn giao thông đưởng sông và an toàn giao thông đường 
thủy (đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước). 

d) Sở Công Thương: 
- Phối họp tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế địa điểm dự kiến 

xây dựng mói cửa hàng xăng dầu (Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy 
thành phố, Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân quận - huyện.. .)• 

- Tổng hợp ý kiến của các Sở ngành liên quan, trình ủy ban nhân dân 
thành phố chấp thuận chủ trưong xây dựng cửa hàng xăng dâu. 

Ghi chủ: 

- Đổi với địa điểm, vị trí phù hợp quy hoạch, tình hình thực tế: trình ủy 
ban nhân dân thành phổ xem xét chấp thuận chủ trương xây dựng 
cửa hàng xăng dâu. 

- Đối với địa điểm, vị trí không phù họp quy hoạch, ban hành văn bản 
thông báo đến thương nhân biết trong thời gian 01 ngày làm việc. 

- Quá thời gian quy định, các đơn vị không có ỷ kiến thì được xem như 
đồng ý với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành. Sở Công 
Thương dự thảo báo cáo thâm định trình Uy ban nhân dân 
thành phố xem xét chấp thuận chủ trương xây dựng của hàng xăng dâu. 

Bưó'c 3: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Ke hoạch và Đầu tư đề nghị 
chấp thuận chủ trương đâu tư theo Luật Đâu tư. 

+ Thành phần hô sơ gôm: 

(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

(2) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối vói 
nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp 
(thành lập mới hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu) hoặc tài liệu 
tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối vói nhà đầu tư là tố chức. 

(3) Đe xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự 
án, mục tiêu đầu tư, quy 1Ĩ1Ô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa 
điểm, thòi hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đâu tư, 
đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

(4) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất 
của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính 
của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu 
thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 

(5) Đe xuất nhu cầu sử dụng đất; trường họp dự án không đề nghị Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyến mục đích sử dụng đất thì nộp bản 
sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử 
dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. 
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(6) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điếm b 
Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ 
công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử 
dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính. 

(7) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

(8) Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

* Sở Ke hoạch và Đầu tư: 

- Thẩm định hồ sơ, có ý kiến về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, điều kiện 
đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu 
thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối vói nhà đầu tư nước ngoài), ưu đãi 
đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng 
ưu đãi đầu tư) theo quy định tại Luật Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Đầu tư. 

- Tổng hơp ý kiến của các sở ngành liên quan, lập báo cáo thấm định 
trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. 

* Đổi với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tố chức kinh tế quy 
định tại Khoản 1 Điêu 23 của Luật Đâu tư: trong thời hạn 05 ngày làm việc kê 
từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đâu tư của Uy ban nhân dân 
thành phổ, Sở Ke hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 
đầu tư. 

* Thỏa thuận kỷ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đâu tư, nhà đâu tư có 
trách nhiệm nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Sở Kể hoạch và Đầu tư 
theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính 
phủ. 

Bưó'c 4: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường đê 
thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thê: 

+ Trình tự, thủ tục: thực hiện theo Luật Đất đai, Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 
02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao 
đất, cho thuê đất, chuyển mục đíchsử dụng đất, thu hồi đất. 

+ Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, tổng hợp ý kiến của 
các sở ngành liên quan, trình úy ban nhân dân thành phố quyết định chuyến 
mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất... 
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- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ 
môi trường hoặc Đe án bảo vệ môi trường đơn giản 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Ghi chú: Trường hợp cá nhân thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thấm quyền của Uy ban nhân dân quận, 
huyện. 

Bưó'c 5: Thương nhãn nộp hồ sơ tại Cảnh sát Phòng cháy và 
Chữa cháy thành pho và Sở Giao thông vận tải đê thâm duyệt thiêt kê vê phòng 
cháy, chữa chảy, phương án đâu nôi giao thông công trình. 

5ẵl. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố 

- Chấp thuân đỉa điểm xây dưng cửa hàng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PCCC của chủ đầu 
tư (trưởng họp ủy quyển cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy 
quyển kềm theo) 

* Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng 
công trình. 

* Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên 
quan đến PCCC như bậc chịu lửa công trình, khoảng cách từ công trình dự kiên 
xây dựng đên các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày ỉàm việc. 

- Thẩm duyêt thiết kế về Phòng cháy Chữa cháy đổi với cửa hàns xănz 
dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (trường 
hợp ủy quyền cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có vãn bản ủy quyên kèm 
theo). 

* Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

* Dự toán tỏng mức đầu tư dự án, công trình. 

* Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi 
công thê hiện những nội dung yêu cẩu vê PCCC quy định tại các Khoản ỉ, 2, 3, 
4, 5, 6 Điều 13 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: <10 ngày làm việc. 

5.2. Sỏ' Giao thông vận tải. thực hiện thâm định vị trí, phương án đâu 
nổi giao thông công trình; cỏ ỷ kiến về việc đảm bảo hành lang an toàn giao 
thông đưởng sông và an toàn giao thông đường thủy (đôi với cửa hàng xăng dâu 
trên mặt nước). 
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Bước 6: Thương nhân nộp hô sơ tại Sở Công Thương đê thâm định thiêt 
kê, dự toán xây dựng công trình: 

- Thòi gian giải quyết hồ sơ: < 20 ngày làm việc. 

Bưó'c 7: Thương nhân nộp hồ sơ tại Uy ban nhân dân các quận - huyện 
đế được cấp giây phép xây dựng theo quy định. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bưó'c 8: Thương nhân thi công và hoàn thành công trình của hàng 
xăng dầu. 

Sau khi khởi công, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến các 
cơ quan chức năng để phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công 
công trình. 

Bưó'c 9: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương để được kiểm tra 
công tác nghiệm thu công trình xây dựng và câp giây chứng nhận 
cửa hàng đủ điểu kiện bán ỉẻ xăng dâu. 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (liên ngành): 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 

- Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu: 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

Bưó'c 10: Cửa hàng xăng dâu của thương nhản đi vào hoạt động sau khi 
thực hiện đây đủ các thủ tục theo quy định. 

2 .  Truònơ họp 2: Đối với dự án được nhà nưó'c giao đất, cho thuê đất 
không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyến nhượng; dự án có yêu cầu 
chuyến mục đích sử dụng đất nằm trong các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nam, Khu Tây Băc, Khu Đô thị mới Thủ 
Thỉêm... 

Bưó'c 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đề nghị chấp 
thuận chủ trương xây dựng cửa hàng xăng dầu theo Quyết định số 6505/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Uy ban nhân dân thành phô. 

- Thành phần hồ SO' gồm: 

+ Văn bản đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng 
cửa hàng xăng dầu (bản chính). 

+ Giây chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (có đăng ký ngành 
nghề kinh doanh xăng dầu). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất 

+ Bản vẽ hiện trạng vị trí xác định vị trí có liên quan đến khu đất dự kiến 
xây dựng cửa hàng xăng dầu. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: <30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ dự án đầu tư). 
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Trong thời gian 03 ngày làm làm việc (kế từ ngày nhận đủ hồ SO' 
dự án đầu tư), Sở Công Thương chuyến hồ sơ đến các đơn vị có liên quan, 
đê nghị: 

a) Sở Quy hoạch-Kiến trúc: 

- Rà soát quy chuấn - tiêu chuấn các đồ án quy hoạch xây dựng 
khu vực và có ý kiến vế quy hoạch bằng văn bản đối với khu đất dự kiến 
xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. 

b) Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh (đối với cửa hàng xăng dầu 
trên mặt nước). 

- Rà soát quy hoạch chi tiết cảng biến, có ý kiến vế quy hoạch băng văn 
bản đối với khu vực neo đậu phương tiện phục vụ kinh doanh, vận tải xăng dầu 
trên mặt nước. 

c) Sở Giao thông vận tải: rà soát quy hoạch liên quan, có ý kiến về việc 
đảm bảo hành lang an toàn giao thông đưởng sông và an toàn giao thông đường 
thủy (đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt nước). 

d) Sở Công Thương: 

- Phối hợp tổ chức khảo sát, thẩm định thực tế địa điểm dự kiến xây 
dựng mói cửa hàng xăng dầu (Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy 
thành phố, Sở Xây dựng, úy ban nhân dân quận - huyện...). 

- Tổng họp ý kiến của các sở ngành liên quan, lập báo cáo thấm định 
trình Úy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

Ghi chú: 

- Quá thời gian quy định, các đơn vị không có ỷ kiến thì được xem như 
đồng ỷ với nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vỉ quản lỷ chuyên ngành, Sở Công 
Thương dự thảo văn bản gửi úy ban nhân dân thành phố xem xét, quyêt định. 

- Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đâu tư, nhà đâu tư có 
trách nhiệm nộp tiền kỷ quỹ vào tài khoản của Sở Công Thưong theo quy định 
tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định sổ 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 
của Chính phủ. 

Bưó'c 2: Thương nhăn nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, 
Ban Quản ỉỷ Khu Tây Bắc, Ban Quản lý Đâu tư xây dựng Khu Đô thị mới 
Thủ Thỉêm... đế được cấp Giấy chúng nhận đăng kỷ đâu tư theo quy định tại 
Luật Đầu tư; Nghị định sổ 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 20ỉ5 của 
Chính phủ.. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 25 ngày làm việc. 

+ Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư; Điều 30 
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ. 

9  



Bưó'c 3: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản ỉỷ các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, 
Ban Quản lý Khu Tây Bắc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới 
Thủ Thiêm... đê thực hiện thủ tục giao đât, cho thuê đât, chuyên mục đích 
sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính khỉ được Uy ban nhân dân thành phô 
quyết định chuyến mục đích sử dụng đất, cho thuê đăt, giao đât; ỉập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đe án bảo vệ 
môi trường đơn giản. Cụ thê: 

- Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường 
hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính: ủy ban nhân dân thành phố quyết định 
chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, giao đất trên cơ sỏ' đề xuất 
Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bưó'c 4: Thương nhân nộp hồ sơ tại Cảnh sát Phòng Cháy và 
Chữa cháy và Sở Giao thông vận tải đế thấm duyệt thiêt kế vê phòng cháy, chữa 
cháy, phương án đâu nôi giao thông công trình. 

4.1. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố. 

- Chấp thuân đia điếm xây dưng cứa hảng xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị chấp thuận địa điêrn xây dựng vê PCCC của chủ đâu 
tư (trường hợp ủy quyển cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy 
quyển kèm theo) 

* Bản sao văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đât dự kiên xây dựng 
công trình. 

* Bản vẽ, tài ỉiệu thê hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đât cỏ liên quan 
đến PCCC như bậc chịu lửa công trình, khoảng cách từ công trình dự kiên xây 
dựng đến các công írình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình. 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

- Thầm duyẽt thiết kế về Phòng cháy Chữa chảy đối vói cửa hàng 
xăng dầu: 

+ Thành phần hồ sơ: 

* Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (trường 
hợp ủy quyên cho 01 đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyên kèm 
theo). 

* Bản sao văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp cổ thẩm quyền. 

* Dự toán tông mức đâu tư dự án, công trình. 
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* Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công 
thế hiện những nội dung yêu câu về PCCC quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 
6 Điều 13 Nghị định sổ 79/2014/NĐ-CP. 

+ Thòi gian giải quyết hồ sơế. <10 ngày làm việc. 

4.2. Sỏ' Giao thông vận tải. thực hiện thấm định vị trí, phương án đấu 
nối giao thông công trình; có ý kiến về việc đảm bảo hành lang an toàn giao 
thông đưởng sông và an toàn giao thông đường thủy (đoi với cửa hàng xăng dầu 
trên mặt nước). 

+ Thòi gian giải quyết hồ sơ: < 15 ngày làm việc. 

Bưó'c 5: Thương nhân nộp hồ SO' tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản ỉỷ Khu Nam; 
Ban Quàn ỉỷ Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý Đâu tư — xây dụng 
Khu đô thị Tây Bắc... đế thấm định thiêt kê, dự toán xây dựng công trình. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 20 ngày làm việc. 

Bưó*c 6: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản ỉỷ các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp, Ban Quản ỉý Khu Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Nam, 
Ban Quản ỉỷ Khu Tây Bắc, Ban Quản ỉỷ Đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới 
Thủ Thỉêm đế được cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 

- Thời gian giải quyết hồ sơ: < 30 ngày làm việc. 

Bưó'c 7: Thương nhân thi công và hoàn thành công ừinh cửa hàng xăng dâu. 

Sau khi khởi công, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến các 
cơ quan chức năng để phối họp kiểm ừa, giám sát trong quá trình thi công công trình. 

Bưóc 8: Thương nhân nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu Chế xuât và 
Công nghiệp; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý Khu Nam; Ban 
Quản lý Khu đô thị mỏi Thủ Thỉêm; Ban Quản lỷ Đầu tư - xây dựng Khu đô thị 
Tây Bắc đế được kiếm tra công tác nghiệm thu công trình xây dụng và câp Giây 
chủng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dâu, cụ thê: 

- Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (liên ngành): 

+ Thời gian giải quyết hồ sơ: < 10 ngày làm việc. 

- Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dâu: 

+ Thòi gian giải quyết hồ sơ: < 05 ngày làm việc. 

Bưó'c 9: Cửa hàng xăng dầu của thương nhân đi vào hoạt động sau khi 
thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 


